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Изменение 339
Аня Вайсгербер, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
–

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. de

Обосновка

Европейският съюз не разполага с компетентността за всеобхватна хармонизация на 
търговското право. Дори в случаите на факултативно прилагане националното право 
би загубило своята сила и правомощията на държавите членки биха били ограничени. 
Съществуващото право вече осигурява достатъчна защита на потребителите и в 
настоящия момент не е необходимо регулиране на равнище на ЕС. Също така 
националното право предлага висока степен на правна сигурност. От друга страна, не 
е гарантирано общоевропейско хармонизирано тълкуване на общото европейско право 
за продажбите.

Изменение 340
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В рамките на прегледа на 
достиженията на правото по 
отношение на потребителите, който 
беше въведен през 2004 г. от Зелената 
книга на Комисията, в наскоро 
приетата Директива 2011/83/EС 
относно правата на потребителите 
става дума за най-важните области 
на договорното право по отношение 
на договорите от разстояние и 
продажбата по домовете. Тази 
директива влиза в сила от май 2014 г. 
и предлага хармонизирана рамка за 
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сделки между предприятия и 
потребители и по-специално за 
електронната търговия между 
предприятия и потребители.

Or. en

Изменение 341
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Сближаването на 
потребителското договорно право 
чрез хармонизация на правните 
разпоредби на едно високо равнище на 
защита, което е приложимо за всички 
пазарни участници, е най-правилният 
подход за засилване на доверието на 
потребителите при трансгранични 
транзакции и за облекчаване на 
търговията на територията на ЕС.

Or. en

Изменение 342
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Достиженията на правото на 
Общността по отношение на 
потребителите трябва да бъдат 
актуализирани, за да се даде 
възможност за справяне с 
предизвикателствата на промените в 
обществото и икономиката, 
включително и в цифровата 
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икономика. За потребителите е 
необходима рамка със солидни права, 
така че те да могат да извършват 
покупки без рискове и при справедливи 
условия на вътрешния пазар. 
Директива 2011/83/EС относно 
правата на потребителите осигури 
преглед на правилата за защита на 
потребителите преди всичко във 
връзка с конкретни методи на 
продажба, като например договорите 
от разстояние и продажбата по 
домовете. Аспектът, свързан с 
правните гаранции, е еднакво важен 
както за потребителите, така и за 
предприятията и се нуждае от 
допълнително сближаване и 
осъвременяване; това се предоставя 
от тази директива.

Or. en

Изменение 343
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За преодоляването на тези свързани с 
договорното право пречки страните 
следва да разполагат с възможността да 
се договорят, че техните договори ще се 
уреждат от единен набор от норми на 
договорното право („общо право за 
продажбите“), които имат същото 
значение и се тълкуват еднакво във 
всички държави членки. Общото 
европейско право за продажбите следва 
да представлява допълнително решение, 
с което се увеличават възможностите за 
избор на страните и което може да бъде 
свободно прилагано, когато те 
съвместно счетат това за полезно, с цел 
да бъде улеснена трансграничната 

(8) За преодоляването на тези свързани с 
договорното право пречки страните в 
областта на договорите от 
разстояние следва да разполагат с 
възможността да се договорят, че 
техните договори ще се уреждат от 
единен набор от норми на договорното 
право („общо право за продажбите“), 
които имат същото значение и се 
тълкуват еднакво във всички държави 
членки. Общото европейско право за 
продажбите следва да представлява 
допълнително решение, с което се 
увеличават възможностите за избор на 
страните в областта на договорите от 
разстояние и което може да бъде 



PE510.531v01-00 6/108 AM\934215BG.doc

BG

търговия и да бъдат намалени разходите 
по сделките и пропуснатите ползи, 
както и други свързани с договорното 
право пречки пред трансграничната 
търговия. То следва да стане основа на 
договорните взаимоотношения само 
когато страните съвместно решат да го 
прилагат.

свободно прилагано, когато те 
съвместно счетат това за полезно, с цел 
да бъде улеснена трансграничната 
търговия и да бъдат намалени разходите 
по сделките и пропуснатите ползи, 
както и други свързани с договорното 
право пречки пред трансграничната 
търговия. То следва да стане основа на 
договорните взаимоотношения само 
когато страните съвместно решат да го 
прилагат.

Or. de

Изменение 344
Катрин Стайлър

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С настоящия регламент се създава 
общо европейско право за 
продажбите. Чрез него се 
хармонизират националните 
системи на договорно право на 
държавите-членки, като не се 
налагат изменения във вече 
съществуващото национално 
договорно право, а се създава в 
рамките на националното право на 
всяка държава-членка втори режим 
на договорно право спрямо договорите 
от неговото приложно поле. Този 
втори режим следва да е еднакъв за 
целия Съюз и да съществува наред с 
вече съществуващите норми на 
националното договорно право. 
Общото европейско право за 
продажбите следва да се прилага на 
доброволна основа за трансгранични 
договори при наличието на изрично 
споразумение на страните.

заличава се

Or. en
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Изменение 345
Митро Репо

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С настоящия регламент се създава 
общо европейско право за продажбите. 
Чрез него се хармонизират 
националните системи на договорно 
право на държавите-членки, като не се 
налагат изменения във вече 
съществуващото национално договорно 
право, а се създава в рамките на 
националното право на всяка държава-
членка втори режим на договорно право 
спрямо договорите от неговото 
приложно поле. Този втори режим 
следва да е еднакъв за целия Съюз и да 
съществува наред с вече 
съществуващите норми на 
националното договорно право. Общото 
европейско право за продажбите следва 
да се прилага на доброволна основа за 
трансгранични договори при наличието 
на изрично споразумение на страните.

(9) С настоящия регламент се създава 
общо европейско право за продажбите. 
Чрез него се хармонизират 
националните системи на договорно 
право на държавите-членки, като не се 
налагат изменения във вече 
съществуващото национално договорно 
право, а се създава в рамките на 
националното право на всяка държава-
членка втори режим на договорно право 
спрямо договорите от неговото 
приложно поле. Този втори режим 
следва да е еднакъв за целия Съюз и да 
съществува наред с вече 
съществуващите норми на 
националното договорно право. Общото 
европейско право за продажбите следва 
да се прилага на доброволна основа за 
трансгранични договори при наличието 
на изрично споразумение на страните. 
Освен това потребителите биха 
разполагали с правото да отхвърлят 
прилагането на общото европейско 
право за продажбите.

Or. fi

Изменение 346
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С настоящия регламент се създава (9) С настоящия регламент се създава 
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общо европейско право за продажбите. 
Чрез него се хармонизират 
националните системи на договорно 
право на държавите-членки, като не се 
налагат изменения във вече 
съществуващото национално договорно 
право, а се създава в рамките на 
националното право на всяка държава-
членка втори режим на договорно право 
спрямо договорите от неговото 
приложно поле. Този втори режим 
следва да е еднакъв за целия Съюз и да 
съществува наред с вече 
съществуващите норми на 
националното договорно право. Общото 
европейско право за продажбите следва 
да се прилага на доброволна основа за 
трансгранични договори при наличието 
на изрично споразумение на страните.

общо европейско право за продажбите 
относно договорите от разстояние, и 
по-конкретно онлайн договорите. 
Чрез него се хармонизират 
националните системи на договорно 
право на държавите-членки, като не се 
налагат изменения във вече 
съществуващото национално договорно 
право, а се създава в рамките на 
националното право на всяка държава-
членка втори режим на договорно право 
спрямо договорите от неговото 
приложно поле. Този втори режим 
следва да е еднакъв за целия Съюз и да 
съществува наред с вече 
съществуващите норми на 
националното договорно право. Общото 
европейско право за продажбите следва 
да се прилага на доброволна основа за 
трансгранични договори при наличието 
на изрично споразумение на страните.

Or. de

Изменение 347
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) В случаите на стоки втора 
употреба държавите членки могат да 
предвидят съгласно член 7, параграф 1 
от Директива 1999/44, че търговците 
могат да намалят гаранционния срок 
до една година. В контекста на 
нарастващото значение на пазара на 
стоки втора употреба в условията на 
икономическа криза и на 
необходимостта от насърчаване на 
устойчиво потребление 
намаляването на правната гаранция 
на една година вече не е обосновано. 
Гаранционният срок за стоки втора 
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употреба следва по-скоро да бъде 
определян въз основа на 
определението за изискванията по 
отношение на съответствието на 
стоките или цифровото съдържание, 
както е предвидено в тази директива.

Or. en

Обосновка

Държавите членки могат да предвидят съгласно член 7, параграф 1 от Директива 
1999/44, че търговците могат да намалят гаранционния срок до една година. Това не е 
нито необходимо, както може да се установи в държавите членки, които не са 
използвали тази възможност, нито е желано по отношение на устойчивото 
потребление. Поради това тази възможност за регулиране не се запазва в тази 
директива.

Изменение 348
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Съображение 9 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

9б. Разпоредбите относно правни 
гаранции играят важна роля за 
насърчаването на устойчиви 
продукти и са от значение в рамките 
на стратегията на ЕС за 
интегрираната продуктова 
политика.  За насърчаването на 
устойчиво потребление, на доверие на 
потребителите в продуктите, 
разработени въз основа на 
установените се в правните 
разпоредби стандарти за екодизайна, 
трябва да се гарантира, че 
потребителят може да разчита на 
правните гаранции през целия жизнен 
цикъл на продукта, произведен в 
съответствие с нормите на 
екодизайна. Този период от време 
следва да бъде определен съгласно 
мерките за изпълнение във връзка с 
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Директива 2009/158/EО, съгласно 
които трябва да бъде извършена 
оценка на приблизителната 
продължителност на живота на 
продукта.

Or. en

Изменение 349
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Общото европейско право за 
продажбите следва да се прилага към 
трансгранични договори, защото 
именно в този контекст 
несъответствията между националните 
законодателства водят до усложнения и 
допълнителни разходи и разколебават 
страните от участие в договорни 
отношения. При договори между 
стопански субекти трансграничният 
характер на даден договор следва да се 
определя въз основа на обичайното 
местопребиваване на страните. При 
договор между стопански субект и 
потребител трансграничното изискване 
следва да се счита изпълнено, когато 
или основният адрес, посочен от 
потребителя, адресът за доставка на 
стоките, или адресът на фактуриране, 
посочен от потребителя, се намира в 
държава-членка, но извън държавата, в 
която се намира обичайното 
местопребиваване на търговеца.

(13) Общото европейско право за 
продажбите следва да се прилага към 
трансгранични договори, защото 
именно в този контекст 
несъответствията между националните 
законодателства водят до усложнения и 
допълнителни разходи и разколебават 
страните от участие в договорни 
отношения. Това е приложимо в 
особена степен за договорите от 
разстояние, чийто потенциал е 
особено голям. При договори между 
стопански субекти трансграничният 
характер на даден договор следва да се 
определя въз основа на обичайното 
местопребиваване на страните. При 
договор между стопански субект и 
потребител трансграничното изискване 
следва да се счита изпълнено, когато 
или основният адрес, посочен от 
потребителя, адресът за доставка на 
стоките, или адресът на фактуриране, 
посочен от потребителя, се намира в 
държава-членка, но извън държавата, в 
която се намира обичайното 
местопребиваване на търговеца.

Or. de
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Изменение 350
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Общото европейско право за 
продажбите следва да може да се 
прилага по-специално при продажбата 
на движими стоки, включително при 
изработката или производството на 
такива стоки, тъй като това е 
единственият икономически най-важен 
вид договор, който може да дава 
конкретни възможности за растеж в 
трансграничната търговия, особено в 
електронната търговия.

(16) Общото европейско право за 
продажбите следва в областта на 
договорите от разстояние да може да 
се прилага по-специално при 
продажбата на движими стоки, 
включително при изработката или 
производството на такива стоки, тъй 
като това е единственият икономически 
най-важен вид договор, който може да 
дава конкретни възможности за растеж 
в трансграничната търговия, особено в 
електронната търговия.

Or. de

Изменение 351
Митро Репо

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) За да бъдат разрешени 
съществуващите проблеми на 
вътрешния пазар и конкуренцията по 
един целенасочен и съгласуван начин, 
приложното поле по отношение на 
лицата на общото европейско право за 
продажбите следва да бъде 
съсредоточено върху страните, които 
понастоящем са разколебани да 
осъществяват икономическа дейност в 
чужбина поради различията между 
националните системи на договорно 
право, което оказва значително 
отрицателно въздействие върху 
трансграничната търговия. То следва да 

(21) За да бъдат разрешени 
съществуващите проблеми на 
вътрешния пазар и конкуренцията по 
един целенасочен и съгласуван начин, 
приложното поле по отношение на 
лицата на общото европейско право за 
продажбите следва да бъде 
съсредоточено върху страните, които 
понастоящем са разколебани да 
осъществяват икономическа дейност в 
чужбина поради различията между 
националните системи на договорно 
право, което оказва значително 
отрицателно въздействие върху 
трансграничната търговия. То следва да 
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обхваща всички сделки межди 
стопански субекти и потребители и 
договорите между търговци, по които 
поне един от тях е МСП, опирайки се на 
Препоръка на Комисията 2003/361 от 6 
май 2003 г. относно определението на 
микро-, малки и средни предприятия. 
Това обаче трябва да става, без да се 
засяга възможността държавите-членки 
да примат законодателство, с което да 
предоставят общото европейско право 
за продажбите за прилагане при 
договори между търговци, нито един от 
които не е МСП. При всички случаи при 
сделките между стопански субекти 
търговците разполагат с пълна свобода 
на договаряне и се насърчават при 
съставянето на своите договорни 
условия да се ръководят от общото 
европейско право за продажбите.

обхваща всички сделки межди 
стопански субекти и потребители и 
договорите между търговци, по които 
поне един от тях е МСП, опирайки се на 
Препоръка на Комисията 2003/361 от 6 
май 2003 г. относно определението на 
микро-, малки и средни предприятия . 
Това обаче трябва да става, без да се 
засяга възможността държавите членки 
да примат законодателство, с което да 
предоставят общото европейско право 
за продажбите за прилагане при 
договори между търговци, нито един от 
които не е МСП. Ако всички страни са 
търговци, развиващите 
самостоятелна дейност търговци 
(individual entrepreneurship) следва да 
бъдат равнопоставени с 
потребителите, тъй като по 
отношение на ресурсите и уменията 
техните предприятия се отклоняват 
в значителна степен от общото 
определение на ЕС за МСП или за 
микропредприятия. Това обаче трябва 
да става, без да се засяга възможността 
държавите-членки да примат 
законодателство, с което да предоставят 
общото европейско право за продажбите 
за прилагане при договори между 
търговци, нито един от които не е МСП. 
При всички случаи при сделките между 
стопански субекти търговците 
разполагат с пълна свобода на 
договаряне и се насърчават при 
съставянето на своите договорни 
условия да се ръководят от общото 
европейско право за продажбите.

Or. fi

Изменение 352
Митро Репо

Предложение за регламент
Съображение 22
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Съгласието между страните по 
договора е необходимо условие, за да се 
прилага общото европейско право за 
продажбите. Това съгласие следва да 
отговаря на строги изисквания при 
сделките между стопански субекти и 
потребители. Тъй като на практика в 
повечето случаи търговецът е този, 
който предлага да се прилага общото 
европейско право за продажбите, 
потребителите трябва да са напълно 
наясно с факта, че дават съгласието си 
да се прилагат норми, които са различни 
от тези в тяхното вече съществуващо 
национално право. Следователно 
съгласието на потребителя да се прилага 
общото европейско право за продажбите 
следва да бъде допустимо единствено 
под формата на изрично изявление, 
отделно от изявлението, с което той 
дава съгласието си за сключването на 
договора. Поради това не трябва да е 
възможно да се предлага прилагането на 
общото европейско право за продажбите 
като част от условията по договора, 
който се сключва, и по-специално като 
елемент от общите условия на договора 
на търговеца. Търговецът следва да 
предостави на потребителя 
потвърждаване на споразумението да се 
прилага общото европейско право за 
продажбите на траен носител.

(22) Съгласието между страните по 
договора е необходимо условие, за да се 
прилага общото европейско право за 
продажбите. Това съгласие следва да 
отговаря на строги изисквания при 
сделките между стопански субекти и 
потребители. Тъй като на практика в 
повечето случаи търговецът е този, 
който предлага да се прилага общото 
европейско право за продажбите, 
потребителите трябва да са напълно 
наясно с факта, че дават съгласието си 
доброволно и по собствено решение да 
се прилагат норми, които са различни от 
тези в тяхното вече съществуващо 
национално право. Следователно 
съгласието на потребителя да се прилага 
общото европейско право за продажбите 
следва да бъде допустимо единствено 
под формата на изрично изявление, 
отделно от изявлението, с което той 
дава съгласието си за сключването на 
договора. Поради това не трябва да е 
възможно да се предлага прилагането на 
общото европейско право за продажбите 
като част от условията по договора, 
който се сключва, и по-специално като 
елемент от общите условия на договора 
на търговеца. Търговецът следва да 
предостави на потребителя 
потвърждаване на споразумението да се 
прилага общото европейско право за
продажбите на траен носител.

Or. fi

Изменение 353
Митро Репо

Предложение за регламент
Съображение 23
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Освен съзнателен избор, съгласието 
на потребителя да се прилага общото 
европейско право за продажбите трябва 
да бъде и основаващ се на факти избор. 
Поради това търговецът следва не само 
да насочи вниманието на потребителя 
върху факта, че възнамерява да прилага 
общото европейско право за 
продажбите, но също и да предостави 
информация за неговото естество и 
основните му характеристики. За да се 
улеснят търговците в изпълнението на 
тази задача и по този начин да се 
избегне ненужната административна 
тежест, и за да се осигури съгласуваност 
в степента и качеството на 
информацията, която се дава на 
потребителите, търговците следва да им 
предоставят стандартната 
информационна бележка, предоставена 
с настоящия регламент и на 
разположение в превод на всички 
официални езици на Съюза. Когато не е 
възможно на потребителите да се 
предостави информационната бележка, 
например в контекста на един 
телефонен разговор или когато 
търговецът не е предоставил 
информационната бележка, 
споразумението да се прилага общото 
европейско право за продажбите не 
следва да бъде обвързващо за 
потребителя, докато не получи 
информационната бележка заедно с 
потвърждаване на споразумението и 
докато впоследствие не изрази съгласие.

(23) Освен съзнателен избор, съгласието 
на потребителя да се прилага общото 
европейско право за продажбите трябва 
да бъде и основаващ се на факти избор. 
Поради това търговецът следва не само 
да насочи вниманието на потребителя 
върху факта, че възнамерява да прилага 
общото европейско право за 
продажбите, но също и да предостави 
своевременно преди сключване на 
договора информация за особеностите 
и най-важните характеристики на 
това право за продажбите. За да се 
улеснят търговците в изпълнението на 
тази задача и по този начин да се
избегне ненужната административна 
тежест, и за да се осигури съгласуваност 
в степента и качеството на 
информацията, която се дава на 
потребителите, търговците следва да им 
предоставят стандартната 
информационна бележка, предоставена 
с настоящия регламент и на 
разположение в превод на всички 
официални езици на Съюза. Когато не е 
възможно на потребителите да се 
предостави информационната бележка, 
например в контекста на един 
телефонен разговор или когато 
търговецът не е предоставил 
информационната бележка, 
споразумението да се прилага общото 
европейско право за продажбите не 
следва да бъде обвързващо за 
потребителя, докато не получи 
информационната бележка заедно с 
потвърждаване на споразумението и 
докато впоследствие не изрази съгласие.

Or. fi

Изменение 354
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген
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Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Освен съзнателен избор, съгласието 
на потребителя да се прилага общото 
европейско право за продажбите трябва 
да бъде и основаващ се на факти избор. 
Поради това търговецът следва не само 
да насочи вниманието на потребителя 
върху факта, че възнамерява да прилага 
общото европейско право за 
продажбите, но също и да предостави 
информация за неговото естество и 
основните му характеристики. За да се 
улеснят търговците в изпълнението на 
тази задача и по този начин да се 
избегне ненужната административна 
тежест, и за да се осигури съгласуваност 
в степента и качеството на 
информацията, която се дава на 
потребителите, търговците следва да им 
предоставят стандартната
информационна бележка, предоставена
с настоящия регламент и на 
разположение в превод на всички 
официални езици на Съюза. Когато не е 
възможно на потребителите да се 
предостави информационната бележка, 
например в контекста на един 
телефонен разговор или когато 
търговецът не е предоставил 
информационната бележка, 
споразумението да се прилага общото 
европейско право за продажбите не 
следва да бъде обвързващо за 
потребителя, докато не получи 
информационната бележка заедно с 
потвърждаване на споразумението и 
докато впоследствие не изрази съгласие.

(23) Освен съзнателен избор, съгласието 
на потребителя да се прилага общото 
европейско право за продажбите трябва 
да бъде и основаващ се на факти избор. 
Поради това търговецът следва не само 
да насочи вниманието на потребителя 
върху факта, че възнамерява да прилага 
общото европейско право за 
продажбите, но също и да предостави 
информация за неговото естество и 
основните му характеристики. За да се 
улеснят търговците в изпълнението на 
тази задача и по този начин да се 
избегне ненужната административна 
тежест, и за да се осигури съгласуваност 
в степента и качеството на 
информацията, която се дава на 
потребителите, търговците следва да им 
предоставят образец на информационна 
бележка, предоставен с настоящия 
регламент и на разположение в превод 
на всички официални езици на Съюза. 
Когато не е възможно на потребителите 
да се предостави информационната 
бележка, например в контекста на един 
телефонен разговор или когато 
търговецът не е предоставил 
информационната бележка, 
споразумението да се прилага общото 
европейско право за продажбите не 
следва да бъде обвързващо за 
потребителя, докато не получи 
информационната бележка заедно с 
потвърждаване на споразумението и 
докато впоследствие не изрази съгласие.

Or. de

Обосновка

Допълване на измененията от доклада относно формулярите в приложението.
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Изменение 355
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Правилата на общото европейско 
право за продажбите следва да 
обхващат въпроси от договорното 
право, които са от практическо значение 
през цикъла на съществуване на 
различните видове договори, които 
попадат в материалното приложно поле 
и това по отношение на лицата, особено 
онези, които се сключват онлайн. 
Следователно освен правата и 
задълженията на страните и средствата 
за правна защита при неизпълнение, 
общото европейско право за продажбите 
следва да урежда задълженията за 
предоставяне на преддоговорна 
информация, сключването на договора, 
включително формалните изисквания, 
правото на отказ и последиците му, 
унищожаемостта на договора в резултат 
на грешка, измама, заплашване или 
непочтено възползване и последиците 
от тази унищожаемост, тълкуването, 
съдържанието и последиците на 
договора, оценката и последиците на 
неравноправните условия на договора, 
връщането след унищожението и 
прекратяването, и погасяването на 
правата по давност. То следва да урежда 
санкциите, които се налагат в случай на 
неизпълнение на всички задължения, 
които произтичат от неговото 
прилагане.

(26) Правилата на общото европейско 
право за продажбите следва да 
обхващат въпроси от договорното право 
в областта на договорите от 
разстояние, които са от практическо 
значение през цикъла на съществуване 
на различните видове договори, които 
попадат в материалното приложно поле 
и това по отношение на лицата. 
Следователно освен правата и 
задълженията на страните и средствата 
за правна защита при неизпълнение, 
общото европейско право за продажбите 
следва да урежда задълженията за 
предоставяне на преддоговорна 
информация, сключването на договора, 
включително формалните изисквания, 
правото на отказ и последиците му, 
унищожаемостта на договора в резултат 
на грешка, измама, заплашване или 
непочтено възползване и последиците 
от тази унищожаемост, тълкуването, 
съдържанието и последиците на 
договора, оценката и последиците на 
неравноправните условия на договора, 
връщането след унищожението и 
прекратяването, и погасяването на 
правата по давност. То следва да урежда 
санкциите, които се налагат в случай на 
неизпълнение на всички задължения, 
които произтичат от неговото 
прилагане.

Or. de

Изменение 356
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Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Уместно е да се направи преглед на 
действието на общото европейско право 
за продажбите или на всяка друга 
разпоредба на настоящия регламент, 
след като те бъдат прилагани в 
продължение на пет години. При 
прегледа следва да се вземат предвид, 
наред с другото, необходимостта да се 
разшири допълнително приложното му 
поле във връзка с договорите между 
стопански субекти, развитието на пазара 
и технологиите по отношение на 
цифровото съдържание и бъдещото 
развитие на достиженията на правото на 
Съюза.

(35) Уместно е да се направи преглед на 
действието на общото европейско право 
за продажбите или на всяка друга 
разпоредба на настоящия регламент, 
след като те бъдат прилагани в 
продължение на пет години. При 
прегледа следва да се вземат предвид, 
наред с другото, необходимостта да се 
разшири допълнително приложното му 
поле, така че да обхваща договорите
от разстояние, както и договорите
между стопански субекти, развитието на 
пазара и технологиите по отношение на 
цифровото съдържание и бъдещото 
развитие на достиженията на правото на 
Съюза.

Or. de

Изменение 357
Ашли Фокс, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 37 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37a) За да се избягва дублирането и за 
да се допълва приложимото право на 
ЕС, в тази директива следва да се 
отчитат принципите на Директива 
2011/83/EС относно правата на 
потребителите, в които бяха 
хармонизирани правилата за 
договорите от разстояние и 
договорите извън търговския обект, 
като например преддоговорна 
информация, формални изисквания, 
право на оттегляне от договора, 
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доставка, преминаване на риска и 
платежни средства. По този начин 
би било възможно създаването на 
солидна правна рамка от правила на 
ЕС за предприятия, които продават 
на територията на Съюза стоки или 
цифрово съдържание.

Or. en

Изменение 358
Ашли Фокс, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Съображение 37 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

37б) След приемането на тази 
директива Комисията следва да 
създаде работна група, съставена в 
основни линии от сдружения на 
потребителите и предприятията и 
подкрепяна от членове на 
академичната общност и ползватели, 
така че да разработва стандартни 
условия за сделки, извършени в 
интернет, въз основа на разпоредбите 
на тази директива и достиженията 
на правото на Съюза в областта на 
защитата на потребителите, по-
специално на Директива 2011/83/EС 
относно правата на потребителите. 

Or. en

Изменение 359
Кирякос Триандафилидис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Целта на настоящия регламент е да 
подобри условията за изграждането и 
функционирането на вътрешния пазар 
чрез предоставянето на единен набор от 
норми на договорното право, уредени в
приложение I („общото европейско 
право за продажбите“). Тези норми 
могат да бъдат прилагани при
трансгранични сделки за продажба на 
стоки, за предоставяне на цифрово 
съдържание и за свързани услуги, 
когато страните по договор постигнат 
споразумение за това.

1. Целта на настоящата директива е 
създаването на факултативно общо 
европейско право на вътрешния пазар 
чрез предоставянето на единен набор от 
норми на договорното право, уредени в
приложение I („общото европейско 
право за продажбите“). Тези норми се 
прилагат успоредно с националното 
законодателство и могат, ако бъдат 
избрани вместо разпоредбите на 
националното право, да бъдат 
прилагани изключително в областта 
на договорното право за трансгранични 
сделки, за предоставяне на цифрово 
съдържание и за свързани услуги, 
когато страните по договор постигнат
изрично споразумение за това.

Or. el

Изменение 360
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Целта на настоящия регламент е да 
подобри условията за изграждането и 
функционирането на вътрешния пазар 
чрез предоставянето на единен набор от 
норми на договорното право, уредени в 
приложение I („общото европейско 
право за продажбите“). Тези норми 
могат да бъдат прилагани при 
трансгранични сделки за продажба на 
стоки, за предоставяне на цифрово 
съдържание и за свързани услуги, 
когато страните по договор постигнат 
споразумение за това.

1. Целта на настоящия регламент е да 
подобри условията за изграждането и 
функционирането на вътрешния пазар 
чрез предоставянето на единен набор от 
норми на договорното право, уредени в 
приложение I („общото европейско 
право за продажбите“). Тези норми 
могат да бъдат прилагани при 
трансгранични сделки в областта на 
договорите от разстояние и по-
конкретно на онлайн търговията за 
продажба на стоки, за предоставяне на 
цифрово съдържание и за свързани 
услуги, когато страните по договор 
постигнат споразумение за това.
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Or. de

Изменение 361
Кирякос Триандафилидис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент дава 
възможност на търговците да разчитат 
на общ набор от норми и да прилагат 
едни и същи условия на договора при 
всички свои трансгранични сделки, 
намалявайки ненужните разходи, 
като същевременно се постига висока 
степен на правна сигурност.

2. Настоящата директива дава 
възможност на търговците да разчитат 
на общ набор от норми и да прилагат 
едни и същи условия на договора при 
всички свои трансгранични сделки.

Or. el

Изменение 362
Кирякос Триандафилидис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във връзка с договори между 
търговци и потребители настоящият 
регламент съдържа цялостен набор от 
норми за защита на потребителите, 
които да гарантират високо ниво на 
защита на потребителите, да засилят 
доверието на потребителите във 
вътрешния пазар и да насърчат 
потребителите да пазаруват отвъд 
граница.

3. Във връзка с договори между 
търговци и потребители в областта на 
трансграничните сделки настоящата 
директива съдържа цялостен набор от 
норми за защита на потребителите, 
които да гарантират високо ниво на 
защита на потребителите, да засилят 
доверието на потребителите във 
вътрешния пазар и да насърчат 
потребителите да пазаруват отвъд 
граница.

Or. el
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Изменение 363
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „търговец“ означава всяко физическо 
или юридическо лице, което 
осъществява дейност с предмет, свързан 
с неговата търговска или стопанска 
дейност, занятие или професия;

д) „търговец“ означава всяко физическо
лице или юридическо лице, независимо 
дали то е обект на частното или 
публичното право, което действа само 
или чрез друго физическо или 
юридическо лице, действащо от 
негово име или за негова сметка, 
което осъществява дейност с предмет,
свързан с неговата търговска или 
стопанска дейност, занятие или 
професия;

Or. de

Обосновка

Това определение съответства на Директива на ЕС 83/2011 относно правата на 
потребителите, по-конкретно що се отнася до дейността на трети лица от името 
или за сметка на търговеца. Трябва да се признае, че само по себе си 
представителството не е регулирано в общото европейско право за продажбите. Но 
за потребителя различните последствия, свързани с въпроса дали търговецът 
действа сам или чрез трети лица, не са в никакъв случай разбираеми и напълно 
объркващи.

Изменение 364
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква п)

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „договор от разстояние“ означава 
всеки договор между търговец и 
потребител в рамките на организирана 
схема за продажба от разстояние, 
сключен без едновременното физическо 
присъствие на търговеца, или — в 

п) „договор от разстояние“ означава 
всеки договор между търговец и 
потребител или друг търговец в 
рамките на организирана схема за 
продажба от разстояние, сключен без 
едновременното физическо присъствие 
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случай че търговецът е юридическо 
лице — на физическо лице, което 
представлява търговеца, и потребителя 
чрез изключителното използване на 
едно или няколко средства за 
комуникация от разстояние до момента 
на сключване на договора, включително 
и в момента на самото сключване на 
договора;

на търговеца, или — в случай че 
търговецът е юридическо лице — на 
физическо лице, което представлява 
търговеца, и потребителя или другия 
търговец, или — в случай че 
търговецът е юридическо лице — на 
физическо лице, което представлява 
търговеца, чрез изключителното 
използване на едно или няколко 
средства за комуникация от разстояние 
до момента на сключване на договора, 
включително и в момента на самото 
сключване на договора;

Or. de

Обосновка

При ограничаването на приложното поле е необходимо едно по-точно определение и 
особено уточняване, че са обхванати също така и договорите между предприятия.

Изменение 365
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква р)

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) „договор извън търговския обект“ 
означава всеки договор между 
търговец и потребител:

заличава се

i) сключен при едновременното 
физическо присъствие на търговеца 
или — когато търговецът е 
юридическо лице — на физическото 
лице, което представлява търговеца, 
и на потребителя на място, което е 
различно от стопанския обект на 
търговеца, или сключен въз основа на 
предложение, направено от 
потребителя при същите 
обстоятелства; или
ii) сключен в стопанския обект на 
търговеца или чрез всяко средство за 
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комуникация от разстояние 
непосредствено след като с 
потребителя лично и индивидуално е 
осъществен контакт на място, 
което е различно от стопанския 
обект на търговеца, при 
едновременното физическо 
присъствие на търговеца или —
когато търговецът е юридическо лице 
— на физическо лице, което 
представлява търговеца, и 
потребителя; или
iii) сключен по време на пътуване, 
организирано от търговеца или —
когато търговецът е юридическо 
лице — на физическото лице, което 
представлява търговеца, чиято цел 
или последица е рекламата и 
продажбата на стоки или 
предоставянето на цифрово 
съдържание или на свързани услуги на 
потребителя;

Or. de

Обосновка

При ограничаването на приложното поле до договори от разстояние отпада 
необходимостта от това определение, тъй като тези договори вече не са обхванати в 
приложното поле.

Изменение 366
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква р) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) сключен при едновременното 
физическо присъствие на търговеца или 
— когато търговецът е юридическо 
лице — на физическото лице, което 
представлява търговеца, и на 
потребителя на място, което е различно 
от стопанския обект на търговеца, или 

i) сключен при едновременното 
физическо присъствие на търговеца и на 
потребителя на място, което е различно 
от стопанския обект на търговеца, или 
сключен въз основа на предложение, 
направено от потребителя при същите 
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сключен въз основа на предложение, 
направено от потребителя при същите 
обстоятелства; или

обстоятелства; или

Or. de

Изменение 367
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква р) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) сключен в стопанския обект на 
търговеца или чрез всяко средство за 
комуникация от разстояние 
непосредствено след като с потребителя 
лично и индивидуално е осъществен 
контакт на място, което е различно от 
стопанския обект на търговеца, при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца или — когато 
търговецът е юридическо лице — на 
физическо лице, което представлява 
търговеца, и потребителя; или

ii) сключен в стопанския обект на 
търговеца или чрез всяко средство за 
комуникация от разстояние 
непосредствено след като с потребителя 
лично и индивидуално е осъществен 
контакт на място, което е различно от 
стопанския обект на търговеца, при 
едновременното физическо присъствие 
на търговеца и потребителя или

Or. de

Обосновка

Ако определението за „търговец” се взема за изходна точка съгласно Директива на 
ЕС 83/2011 относно правата на потребителите, трябва също така поради тази 
причина да бъде приведено в съответствие определението за „договори извън 
търговски обект”.

Изменение 368
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква р) – подточка iii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) сключен по време на пътуване, 
организирано от търговеца или —
когато търговецът е юридическо 
лице — на физическото лице, което 
представлява търговеца, чиято цел 
или последица е рекламата и 
продажбата на стоки или 
предоставянето на цифрово съдържание 
или на свързани услуги на потребителя;

iii) сключен по време на пътуване, 
организирано от търговеца, чиято цел 
или последица е рекламата и 
продажбата на стоки или 
предоставянето на цифрово съдържание 
или на свързани услуги на потребителя;

Or. de

Изменение 369
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква с)

Текст, предложен от Комисията Изменение

с) „стопански обект“ означава: заличава се
i) всеки недвижим търговски обект, в 
който търговецът осъществява 
постоянно дейността си; или
ii) всеки движим търговски обект, в 
който търговецът осъществява 
обичайно дейността си;

Or. de

Обосновка

При ограничаването на приложното поле до договори от разстояние отпада 
необходимостта от това определение, тъй като тези договори вече не са обхванати в 
приложното поле.

Изменение 370
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ф)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ф) „публичен търг“ означава метод на 
продажба, при който стоки или цифрово 
съдържание се предлагат от търговеца 
на потребител, който присъства или 
има възможност да присъства лично 
на търга, чрез прозрачна процедура на 
конкурентно наддаване, ръководена от 
провеждащ търга, като спечелилият 
търга наддаващ е длъжен да закупи 
стоките или цифровото съдържание;

ф) „публичен търг“ означава метод на 
продажба, при който стоки или цифрово 
съдържание или услуги се предлагат от 
търговеца на потребител чрез прозрачна 
процедура на конкурентно наддаване, 
ръководена от провеждащ търга, като 
спечелилият търга наддаващ е длъжен 
да закупи стоките, цифровото 
съдържание или услуги;

Or. de

Обосновка

Адаптация на съдържанието към ограничаването до договори от разстояние, както 
и адаптация към определението на директивата за правата на потребителите.

Изменение 371
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ш а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ша) „освобождава от отговорност” 
означава действие или бездействие, 
когато те не могат да бъдат 
обективно вменени на лицето което 
действа или бездейства.

Or. de

Обосновка

По-добра формулировка на първоначалното изменение 92.

Изменение 372
Катрин Стайлър
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Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3 заличава се
Незадължителен характер на 
общото европейско право за 
продажбите
Страните могат да се договорят, че 
общото европейско право за 
продажбите урежда техните 
трансгранични договори за продажба 
на стоки, за предоставяне на цифрово 
съдържание и за предоставяне на 
свързани услуги в рамките на 
териториалното и материалното 
приложно поле, и това по отношение 
на лицата, уредени в членове 4—7.

Or. en

Изменение 373
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на излишни споразумения, 
които не намират никакво покритие 
в приложното поле на общото 
европейско право за продажбите, за 
тези клаузи се прилага 
невалидността на избора;

Or. de

Изменение 374
Кирякос Триандафилидис
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) адресът, посочен на потребителя, 
адресът за доставка на стоките или 
адресът на фактуриране се намират в 
държава, различна от държавата на 
обичайно местопребиваване на 
търговеца; и

a) държавата на местопребиваване на
потребителя не е държавата на 
обичайно местопребиваване на 
търговеца; и

Or. el

Изменение 375
Кирякос Триандафилидис

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на настоящия регламент 
обичайното местопребиваване на 
дружества и други корпоративни или 
некорпоративни юридически лица или 
неперсонифицирани дружества е 
мястото на централното им управление.
Обичайното местопребиваване на 
търговец, който е физическо лице, е 
неговото основно място на стопанска 
дейност.

4. За целите на настоящия регламент 
обичайното местопребиваване на
търговци или дружества или други
сдружения, независимо дали са правни 
субекти, е мястото на централното им 
управление, доколкото те не 
поддържат в държавата на 
местопребиваване на потребителя 
нито търговски обект за търговия на 
дребно, нито офиси, нито друг клон 
на търговец или на законен 
представител и доколкото те не са 
вписани в регистрите на 
компетентните органи на 
държавите членки за дружества или 
други образувания с или без 
правосубектност. Обичайното 
местопребиваване на търговец, който е 
физическо лице, е неговото основно 
място на стопанска дейност.

Or. el
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Изменение 376
Кирякос Триандафилидис

Предложение за регламент
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Договори, към които може да бъде 
прилагано общото европейско право за 
продажбите

Трансгранични договори, към които 
може да бъде прилагано общото 
европейско право за продажбите

Or. el

Изменение 377
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общото европейско право за 
продажбите може да бъде прилагано 
към:

Общото европейско право за 
продажбите може да бъде прилагано 
към следните договори от разстояние, 
включително онлайн договори:

Or. de

Изменение 378
Митро Репо

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общото европейско право за 
продажбите може да се прилага само 
ако продавачът на стоките или 
доставчикът на цифрово съдържание е 
търговец. Когато всички страни по 
договора са търговци, общото 
европейско право за продажбите може 
да се прилага, ако поне една от тези 
страни е малко или средно предприятие 

1. Общото европейско право за 
продажбите може да се прилага само 
ако продавачът на стоките или 
доставчикът на цифрово съдържание е 
търговец. Когато всички страни по 
договора са търговци, общото 
европейско право за продажбите може 
да се прилага, ако поне една от тези 
страни е малко или средно предприятие 
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(„МСП“). („МСП“). Ако страните са търговци, 
развиващите самостоятелна дейност 
търговци (individual entrepreneurship) 
са равнопоставени с потребителите, 
що се отнася до аспекта на защита.

Or. fi

Изменение 379
Митро Репо

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В отношенията между търговец и 
потребител споразумението за 
прилагане на общото европейско право 
за продажбите е действително само ако 
съгласието на потребителя е дадено чрез 
изрично изявление, отделно от 
изявлението, с което той дава 
съгласието си за сключване на договора. 
Търговецът трябва да предостави на 
потребителя потвърждаване на това 
съгласие на траен носител.

2. В отношенията между търговец и 
потребител споразумението за 
прилагане на общото европейско право 
за продажбите е действително само ако 
съгласието на потребителя е дадено 
доброволно и по собствено решение
чрез изрично изявление, отделно от 
изявлението, с което той дава 
съгласието си за сключване на договора. 
Търговецът трябва да предостави на 
потребителя потвърждаване на това 
съгласие на траен носител.

Or. fi

Изменение 380
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Споразумения, които излизат 
извън приложното поле общото 
европейско право за продажбите, са 
невалидни.
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Or. de

Обосновка

Ако споразуменията не спазват установеното с регламента приложно поле на 
общото европейско право за продажбите, като те предвиждат, че те излизат извън 
приложното поле или че общото европейско право за продажбите следва да се 
прилага за договори със смесена цел или за финансирани с кредит договори или следва 
да се прилага само отчасти, трябва да се посочи ясно, че споразумението относно 
прилагането не е валидно. Поради това приложимото право следва да бъде определено 
в съответствие с Регламента Рим I.

Изменение 381
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стандартна информационна бележка 
при договори между търговец и 
потребител

Образец на информационна бележка 
при договори между търговец и 
потребител

Or. de

Изменение 382
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При постигане на споразумение за 
прилагане на общото европейско 
право за продажбите търговецът 
предоставя на потребителя 
стандартната информационна 
бележка на траен носител.

Or. de
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Обосновка

Стандартната информационна бележка следва да бъде връчена на потребителя след 
договаряне за прилагане на общото европейско право за продажбите.

Изменение 383
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Този член не се прилага, ако даден 
договор за доставка на храни, 
напитки или други стоки за текущо 
потребление в домакинството, които 
се доставят физически от търговец 
при чести и редовни разносни 
обиколки до дома, жилището или 
работното място на потребителя.

Or. de

Обосновка

Адаптация от член 13, параграф 5, буква а) от приложението.

Изменение 384
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 В отношенията им с потребителите при 
нарушаване от търговците на 
изискванията, установени в членове 8 и 
9, държавите-членки определят санкции 
и предприемат всички необходими 
мерки, за да гарантират прилагането им.
Така предвидените санкции са 
ефективни, пропорционални и с 
възпиращ ефект. Държавите-членки 

В отношенията им с потребителите при 
нарушаване от търговците на 
изискванията, установени в членове 8 и 
9, държавите-членки определят 
съразмерни санкции и предприемат 
всички необходими мерки, за да 
гарантират прилагането им. Държавите-
членки уведомяват Комисията за 
релевантните разпоредби не по-късно от 
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уведомяват Комисията за релевантните 
разпоредби не по-късно от [1 година 
след началната дата на прилагане на 
настоящия регламент] и я уведомяват за 
всички последващи изменения 
възможно най-бързо.

[1 година след началната дата на 
прилагане на настоящия регламент] и я 
уведомяват за всички последващи 
изменения възможно най-бързо.

Or. en

Изменение 385
Аня Вайсгербер, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Когато страните валидно са се 
договорили да прилагат общото 
европейско право за продажбите към 
даден договор, само това право урежда 
въпросите, уредени в неговите 
разпоредби. Ако договорът е бил 
действително сключен, общото 
европейско право за продажбите урежда 
също така съответствието със 
задълженията за предоставяне на 
преддоговорна информация, както и 
средствата за правна защита срещу 
неспазването на тези задължения.

Когато страните валидно са се 
договорили да прилагат общото 
европейско право за продажбите към 
даден договор, само това право урежда 
въпросите, уредени в неговите 
разпоредби. Ако търговецът предлага 
стоки, предоставяне на цифрово 
съдържание или свързани услуги с 
възможността за договаряне за 
прилагане на общото европейско 
право за продажбите, общото 
европейско право за продажбите урежда 
също така съответствието със 
задълженията за предоставяне на 
преддоговорна информация, както и 
средствата за правна защита срещу 
неспазването на тези задължения.

Or. de

Обосновка

Задълженията за предоставяне на преддоговорна информация могат да имат 
действена сила единствено когато са приложими независимо от фактическото 
сключване на договор. Също така трябва да се гарантира, че конкурентите и 
организациите на потребителите могат да предприемат правни мерки при нарушения 
в техен ущърб, свързани с произтичащите от общото европейско право за 
продажбите задължения за представяне на информация.
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Изменение 386
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) договори, по които обичайното 
местопребиваване на търговците или, 
при договор между търговец и 
потребител — обичайното 
местопребиваване на търговеца, 
адресът, посочен от потребителя, 
адресът за доставка на стоките и 
адресът на фактуриране се намират в 
тази държава членка; и/или

a) договори, по които обичайното 
местопребиваване на търговците е в 
тази държава членка; и

Or. de

Изменение 387
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До … [5 години след началната дата 
на прилагане на настоящия регламент] 
Комисията представя на Европейския 
парламент, на Съвета и на Европейския 
икономически и социален комитет 
подробен доклад за преглед на 
действието на настоящия регламент, 
като се вземат предвид, наред с другото, 
необходимостта да се разшири 
приложното поле на регламента във 
връзка с договорите между стопански 
субекти, развитието на пазара и 
технологиите по отношение на 
цифровото съдържание и бъдещото 
развитие на достиженията на правото на 
Съюза.

2. До … [5 години след началната дата 
на прилагане на настоящия регламент] 
Комисията представя на Европейския 
парламент, на Съвета и на Европейския 
икономически и социален комитет 
подробен доклад за преглед на 
действието на настоящия регламент, 
като се вземат предвид, наред с другото, 
необходимостта да се разшири 
приложното поле на регламента, така 
че да обхваща договорите от 
разстояние, както и във връзка с 
договорите между стопански субекти, 
развитието на пазара и технологиите по 
отношение на цифровото съдържание и 
бъдещото развитие на достиженията на 
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правото на Съюза.

Or. de

Изменение 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Предложение за регламент
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Образец на договори 

В срок от [една година] след влизане в 
сила на настоящата директива 
Комисията определя стандартните 
условия.

Or. en

Изменение 389
Ашли Фокс, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 16 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16б
Комисията провежда информационна 
кампания, за да информира 
предприятията на национално 
равнище за тези стандартни условия 
за онлайн сделки с потребители въз 
основа на правилата на ЕС.

Or. en

Изменение 390
Отмар Карас
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Предложение за регламент
Приложение I – член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен ако в общото европейско право за 
продажбите не е предвидено друго, не 
се изисква договор, изявление или всеки 
друг уреден от него акт да бъде съставен 
или доказан в определена форма.

Освен ако в общото европейско право за 
продажбите или в съответното 
национално право извън общото 
европейско право за продажбите, 
което е приложимо съгласно 
Регламент (ЕО) № 593/2008, 
Регламент (ЕО) № 864/2007 или всяка 
друга съответна стълкновителна 
норма, не е предвидено друго, не се 
изисква договор, изявление или всеки 
друг уреден от него акт да бъде съставен 
или доказан в определена форма.

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение се цели да се предотврати обезсилването на някои аспекти 
на Регламент Рим I. Съгласно член 11 от Регламент Рим I се прилагат формалните 
изисквания в съответното национално право, които например водят до по-високо 
равнище на защита на потребителите. 

Изменение 391
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 13 -

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Задължение за предоставяне на 
информация при сключване на договор 
от разстояние или договор извън 
търговския обект

Задължение за предоставяне на 
информация при сключване на договор

Or. de
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Обосновка

Тъй като приложното поле следва да бъде ограничено до договори от разстояние, с 
тази формулировка се имат предвид единствено договорите от разстояние. Но ако 
тя бъде формулирана по различен начин, се създава впечатлението, че съществуват и 
други възможности за договори.

Изменение 392
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Търговец, който сключва договор от 
разстояние или договор извън 
търговския обект, е длъжен, по ясен и 
разбираем начин, да предостави 
следната информация, преди договорът 
да бъде сключен или потребителят да 
бъде обвързан от предложението:

1. Търговец, който сключва договор, е 
длъжен, по ясен и разбираем начин, да 
предостави следната информация, преди 
договорът да бъде сключен или 
потребителят да бъде обвързан от 
предложението:

Or. de

Изменение 393
Митро Репо

Предложение за регламент
Приложение І - член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общата цена и допълнителните такси 
и разходи в съответствие с член 14;

б) общата цена и допълнителните такси 
и разходи, като например данъци, в 
съответствие с член 14;

Or. fi

Изменение 394
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 13 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При договор от разстояние
информацията, която се предоставя по 
настоящия член, трябва:

3. информацията, която се предоставя 
по настоящия член, трябва:

Or. de

Изменение 395
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При договор извън търговския 
обект информацията, която се 
предоставя по настоящия член, 
трябва:

заличава се

a) да бъде предоставена на хартия 
или, ако потребителят се съгласи, на 
друг траен носител, и
б) да бъде четлива и на ясен и 
разбираем език.

Or. de

Обосновка

Заличава се поради ограничаването на приложното поле.

Изменение 396
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение І - член 13 – параграф 5 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сключен чрез автомати за 
продажба или автоматизирани 

заличава се
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търговски обекти;

Or. de

Обосновка

Заличава се поради ограничаването на приложното поле.

Изменение 397
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение І - член 13 – параграф 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) договор извън търговския обект, ако 
цената или, в случай на едновременно 
сключване на няколко договора, 
общата цена на договорите не 
надвишава 50 EUR или 
равностойната на тях сума в 
съответната валута, уговорена за 
договорната цена.

заличава се

Or. de

Обосновка

Заличава се поради ограничаването на приложното поле.

Изменение 398
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение І - член 13 – параграф 5 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) който, в съответствие с правото 
на държавите членки, е сключен от 
лице на публична длъжност, което 
има законово задължение да бъде 
независимо и безпристрастно и 
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трябва да гарантира, като 
предоставя всеобхватна правна 
информация, че потребителят 
сключва договора въз основа на 
внимателно правно обмисляне и със 
знание на правното му значение и 
обхват. Това е приложимо и за 
сключването на договор пред съдебен 
орган.

Or. de

Изменение 399
Отмар Карас

Предложение за регламент
Приложение І - член 13 – параграф 5 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) в съответствие със 
законодателството на държавите 
членки е сключен от лице на публична 
длъжност, което има законово 
задължение да бъде независимо и 
безпристрастно и трябва да 
гарантира, като предоставя 
всеобхватна правна информация, че 
потребителят сключва договора само 
въз основа на внимателно правно 
обмисляне и със знание на правния му 
обхват;

Or. en

Изменение 400
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 17 - заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Информация за правото на отказ при 
сключване на договор от разстояние 
или договор извън търговския обект

Информация за правото на отказ при 
сключване на договор

Or. de

Изменение 401
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е приложимо, информацията, 
която се предоставя по член 13, 
параграф 1, буква д), трябва да включва 
обстоятелството, че потребителят ще
трябва да поеме разходите за връщане 
на стоките в случай на отказ и, при 
договори от разстояние — че 
потребителят ще трябва да поеме 
разходите за връщане на стоките в 
случай на отказ, ако поради своето 
естество стоките не могат обичайно да 
бъдат върнати по пощата.

2. Когато е приложимо, информацията, 
която се предоставя по член 13, 
параграф 1, буква д), трябва да включва 
обстоятелството, че потребителят ще 
трябва да поеме разходите за връщане 
на стоките в случай на отказ, само ако 
поради своето естество стоките не могат 
обичайно да бъдат върнати по пощата.

Or. de

Изменение 402
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 18 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Договори извън търговския обект: 
допълнителни изисквания за 
информация и потвърждаване

заличава се
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1. Търговецът трябва да предостави 
на потребителя на хартия или, ако 
потребителят се съгласи, на друг 
траен носител, екземпляр от 
подписания договор или 
потвърждаване на договора, 
включително, когато е приложимо, 
потвърждаване на съгласието на 
потребителя и потвърждаване в 
съответствие с член 40, параграф 3, 
буква г).
2. Когато потребителят иска 
предоставянето на свързани услуги да 
започне по време на срока за отказ, 
предвиден в член 42, параграф 2, 
търговецът трябва да изиска от 
потребителя да направи изрично 
искане за това на траен носител.

Or. de

Изменение 403
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 19 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Договори от разстояние:
допълнителни изисквания за 
информация и други изисквания

Допълнителни изисквания за 
информация и други изисквания

Or. de

Изменение 404
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато търговецът направи 1. Когато търговецът направи 
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телефонно обаждане до потребител с 
цел сключване на договор от 
разстояние, търговецът трябва още в 
самото начало на разговора с 
потребителя да разкрие своята 
самоличност и, когато е приложимо, 
самоличността на лицето, от чието име 
се обажда, както и търговската цел на 
обаждането.

телефонно обаждане до потребител с 
цел сключване на договор, търговецът 
трябва още в самото начало на 
разговора с потребителя да разкрие 
своята самоличност и, когато е 
приложимо, самоличността на лицето, 
от чието име се обажда, както и 
търговската цел на обаждането.

Or. de

Изменение 405
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако договорът от разстояние е 
сключен чрез средство за комуникация 
от разстояние, което предоставя 
ограничено пространство или време за 
представяне на информацията, преди 
сключването на договора търговецът 
трябва да осигури чрез конкретното 
средство най-малко информацията, 
посочена в параграф 3 от настоящия 
член. Останалата информация, посочена 
в член 13, се предоставя от търговеца на 
потребителя по подходящ начин в 
съответствие с член 13, параграф 3.

2. Ако договорът е сключен чрез 
средство за комуникация от разстояние, 
което предоставя ограничено 
пространство или време за представяне 
на информацията, преди сключването на 
договора търговецът трябва да осигури 
чрез конкретното средство най-малко 
информацията, посочена в параграф 3 от 
настоящия член. Останалата 
информация, посочена в член 13, се 
предоставя от търговеца на потребителя 
по подходящ начин в съответствие с 
член 13, параграф 3.

Or. de

Изменение 406
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 19 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Договор от разстояние, който се 
сключва по телефона, е действителен 
само ако потребителят е подписал 
предложението или е изпратил 
писменото си съгласие, посочвайки 
наличието на съгласие за сключването 
на договор. Търговецът трябва да 
предостави на потребителя 
потвърждаване на това съгласие на 
траен носител.

4. Договор, който се сключва по 
телефона, е действителен само ако 
потребителят е подписал 
предложението или е изпратил 
писменото си съгласие, посочвайки 
наличието на съгласие за сключването 
на договор. Търговецът трябва да 
предостави на потребителя 
потвърждаване на това съгласие на 
траен носител.

Or. de

Изменение 407
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Търговецът трябва да предостави на 
потребителя на траен носител 
потвърждаване на сключения договор, 
включително, когато е приложимо, на 
съгласието и потвърждаването на 
потребителя, посочени в член 40, 
параграф 3, буква г), както и цялата 
информация, посочена в член 13.
Търговецът трябва да предостави тази 
информация в разумен срок след 
сключването на договора от 
разстояние и най-късно в момента на 
доставката на стоките или преди 
предоставянето на цифрово съдържание 
или започване на предоставянето на 
свързаната услуга, освен ако 
информацията вече не е предоставена на 
потребителя на траен носител преди 
сключването на договора от 
разстояние.

5. Търговецът трябва да предостави на 
потребителя на траен носител 
потвърждаване на сключения договор, 
включително, когато е приложимо, на 
съгласието и потвърждаването на 
потребителя, посочени в член 40, 
параграф 3, буква г), както и цялата 
информация, посочена в член 13.
Търговецът трябва да предостави тази 
информация в разумен срок след 
сключването на договора и най-късно в 
момента на доставката на стоките или 
преди предоставянето на цифрово 
съдържание или започване на 
предоставянето на свързаната услуга, 
освен ако информацията вече не е 
предоставена на потребителя на траен 
носител преди сключването на 
договора.

Or. de



AM\934215BG.doc 45/108 PE510.531v01-00

BG

Изменение 408
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 20 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължение за предоставяне на 
информация при сключване на 
договори, различни от договори от 
разстояние и договори извън 
търговския обект

заличава се

1. Преди сключването на договор, 
различен от договор от разстояние и 
договор извън търговския обект, или 
обвързването на потребител с дадено 
предложение, търговецът е длъжен 
да предостави на потребителя 
следната информация по ясен и 
разбираем начин, ако тази 
информация вече не е ясна от 
контекста:
a) основните характеристики на 
стоките, цифровото съдържание или 
свързаните услуги, които трябва да 
бъдат доставени, доколкото това е 
подходящо предвид средството за 
комуникация и предвид стоките, 
цифровото съдържание или 
свързаните услуги;
б) общата цена и допълнителните 
такси и разходи в съответствие с 
член 14, параграф 1;
в) самоличност на търговеца, 
например търговското наименование 
на търговеца, селищния адрес, на 
който е установен, и неговия
телефонен номер;
г) условията на договора в 
съответствие с член 16, букви а) и б);
д) когато е приложимо, наличието и 
условията за ползване на 
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предлаганите от търговеца сервизни 
услуги след продажбата, търговски 
гаранции и политика за разглеждане 
на рекламации;
е) когато е приложимо, 
функционалността, включително 
приложимите мерки за техническа 
защита на цифровото съдържание; и
ж) когато е приложимо, всяка 
съответна оперативна 
съвместимост на цифровото 
съдържание с хардуер и софтуер, 
която е известна на търговеца или за 
която може да се очаква, че му е 
известна.
2. Настоящият член не се прилага, 
когато договорът се отнася до 
ежедневни сделки и се изпълнява 
непосредствено в момента на 
сключването.

Or. de

Изменение 409
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 24 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителни задължения за 
предоставяне на информация при 
договори от разстояние, сключени 
чрез електронни средства

Допълнителни задължения за 
предоставяне на информация при 
договори, сключени чрез електронни 
средства

Or. de

Изменение 410
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 25 - заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Допълнителни изисквания при договори
от разстояние, сключени чрез 
електронни средства

Допълнителни изисквания при 
договори, сключени чрез електронни 
средства

Or. de

Изменение 411
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако договор от разстояние, който се 
сключва чрез електронни средства, би 
породил за потребителя задължение за 
извършване на плащане, търговецът 
трябва да съобщи на потребителя по 
ясен и отчетлив начин и непосредствено 
преди потребителят да направи своята 
поръчка информацията, която се 
изисква по член 13, параграф 1, буква а), 
член 14, параграфи 1 и 2 и член 16, 
буква б).

1. Ако договор, който се сключва чрез 
електронни средства, би породил за 
потребителя задължение за извършване 
на плащане, търговецът трябва да 
съобщи на потребителя по ясен и 
отчетлив начин и непосредствено преди 
потребителят да направи своята поръчка 
информацията, която се изисква по 
член 13, параграф 1, буква а), член 14, 
параграфи 1 и 2 и член 16, буква б).

Or. de

Изменение 412
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Търговецът трябва да гарантира, че 
при отправяне на поръчката 
потребителят изрично е потвърдил, че 
поръчката е свързана със задължение за 
плащане. Когато отправянето на 

2. Търговецът трябва да гарантира, че 
при отправяне на поръчката 
потребителят изрично е потвърдил, че 
поръчката е свързана със задължение за 
плащане, ако това не е очевидно. 
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поръчка е свързано с активиране на 
бутон или подобна функция, бутонът 
или подобната функция трябва да 
бъдат обозначени по четлив начин само 
с думите „поръчка със задължение за 
плащане“ или с подобен недвусмислен 
текст, от който да става ясно, че 
отправянето на поръчка води до 
задължение за плащане към търговеца.
Когато търговецът не е спазил 
настоящия параграф, потребителят 
не е обвързан от договора или 
поръчката.

Когато отправянето на поръчка е 
свързано с активиране на бутон или 
подобна функция, те трябва да бъдат 
обозначени по четлив начин с
недвусмислен текст, от който да става 
ясно, че отправянето на поръчка води до 
задължение за плащане към търговеца.

Or. de

Обосновка

Обикновено изричното потвърждаване на задължението за плащане е излишно, още 
повече че цената трябва задължително да бъде посочена (член 13 и 14). Освен това, 
автоматичната недействителност на договора изглежда прекалено драстична. Ако 
търговецът не спазва задължението по този параграф и потребителят 
действително не признае задължението за плащане въпреки обозначаването на 
цената, е налице възможност за унищожаване на договора поради грешка (член 48).

Изменение 413
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Приложение I – член 34 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Задържането, използването или 
потреблението на дадена стока, 
цифрово съдържание или свързани 
услуги, които са били предадени на 
потребител не по негово 
разпореждане, не представляват 
приемане. Потребителят в този 
случай се освобождава от 
извършването на насрещната 
престация и няма задължение за 
връщане.

Or. de
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Обосновка

Това предвижда член 27 от Директива 83/2011 на ЕС относно правата на 
потребителите. Макар че нелоялните търговски практики не се регулират от 
общото европейско право за продажбите, е необходимо да се уредят гражданските 
последици от такива практики, за да се гарантира предвидената защита за отделния 
потребител.

Изменение 414
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Приложение I – член 38 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Между търговци и потребители 
отговор на адресата на 
предложението, който изрично или 
мълчаливо съдържа допълнителни 
или различни условия на договора, във 
всеки случай съставлява отхвърляне и 
ново предложение.

Or. de

Обосновка

За защита на потребителите са нужни лесно приложими права и ясни отношения. 
Потребителят трябва да може да разчита, че неговото предложение, което 
обикновено така или иначе е определено от търговеца, се приема така, както е било 
отправено. Не е разумно и да се очаква потребителят да осъществява последващ 
контрол на приемането, нито да възрази незабавно.

Изменение 415
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – глава 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Право на отказ при договори от 
разстояние и договори извън 
търговския обект, сключени между 

Право на отказ



PE510.531v01-00 50/108 AM\934215BG.doc

BG

търговци и потребители

Or. de

Изменение 416
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 40 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срока, предвиден в член 42, 
потребителят има право на отказ от 
договора, без да посочва каквото и да 
било основание и без да плаща разходи, 
с изключение на предвиденото в 
член 45. Това се отнася до следните 
договори:

1. В срока, предвиден в член 42, 
потребителят има право на отказ от 
договора, без да посочва каквото и да 
било основание и без да плаща разходи, 
с изключение на предвиденото в 
член 45. Това се отнася до:

Or. de

Изменение 417
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение І - член 40 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) договор от разстояние; заличава се

Or. de

Изменение 418
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение І - член 40 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) договор извън търговския обект, 
ако цената или, в случай на 
едновременно сключване на няколко 
договора, общата цена на договорите 
надвишава 50 EUR или 
равностойната на тях сума в 
съответната валута, уговорена за 
договорната цена в момента на 
сключването на договора.

заличава се

Or. de

Изменение 419
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение І - член 40 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) договор, сключен чрез автомати за 
продажба или автоматизирани 
търговски обекти;

заличава се

Or. de

Изменение 420
Отмар Карас

Предложение за регламент
Приложение І - член 40 – параграф 2 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) в съответствие със 
законодателството на държавите 
членки е сключен от лице на публична 
длъжност, което има законово 
задължение да бъде независимо и 
безпристрастно и трябва да 
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гарантира, като предоставя 
всеобхватна правна информация, че 
потребителят сключва договора само 
въз основа на внимателно правно 
обмисляне и със знание на правния му 
обхват;

Or. en

Изменение 421
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение І - член 40 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) при доставката на запечатани стоки, 
които са разпечатани от потребителя и 
не могат да бъдат върнати поради 
съображения, свързани със защитата на 
здравето, или по хигиенни съображения;

a) при доставката на запечатани стоки, 
които са разпечатани от потребителя и 
не могат да бъдат препродадени поради 
съображения, свързани със защитата на 
здравето, или по хигиенни съображения;

Or. de

Обосновка

Не е от значение дали още е възможно стоките да бъдат върнати, а дали все още 
могат да бъдат препродадени.

Изменение 422
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение І - член 40 – параграф 3 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) потребителят специално е поискал 
от търговеца да го посети с цел 
извършване на неотложни дейности 
по ремонт или поддръжка. Когато в 
случай на такова посещение 
търговецът предоставя свързани 

заличава се
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услуги в допълнение към специално 
поисканите от потребителя такива 
или стоки, различни от резервните 
части, използвани по необходимост за 
извършване на поддръжката или на 
ремонта, правото на отказ се прилага 
за тези допълнителни свързани услуги 
или стоки.

Or. de

Изменение 423
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Потребителят упражнява правото си 
на отказ чрез уведомяване на търговеца.
За тази цел потребителят може по избор 
да използва образеца на формуляр за 
отказ, установен в допълнение 2, или 
недвусмислено да заяви по друг начин 
решението си да се откаже.

2. Потребителят упражнява правото си 
на отказ чрез писмено уведомяване на 
търговеца. За тази цел потребителят 
може по избор да използва образеца на 
формуляр за отказ, установен в 
допълнение 2, или недвусмислено да 
заяви по друг начин решението си да се 
откаже.

Or. de

Обосновка

Писменото уведомяване, т.е. по пощата или по електронен път, прави отказа по-ясен, 
а така повишава и правната сигурност за двете страни, по-специално предвид това, 
че съгласно параграф 5. потребителят носи тежестта на доказване.

Изменение 424
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – член 44 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Търговецът трябва своевременно да 
върне всички суми, получени от 
потребителя, включително, когато е 
приложимо, разходите за доставка, като 
във всички случаи това трябва да стане 
не по-късно от четиринадесет дни след 
деня, в който търговецът е бил уведомен 
за решението на потребителя да се 
откаже от договора в съответствие с
член 41. Търговецът трябва да извърши 
това връщане като използва начина на 
плащане, използван от потребителя при 
първоначалната трансакция, освен ако 
потребителят не е изразил изричното си 
съгласие за друго и при условие, че на 
потребителя не се налагат никакви такси 
в резултат от връщането.

1. Търговецът трябва своевременно да 
върне всички суми, получени от 
потребителя, включително, когато е 
приложимо, разходите за доставка, като 
във всички случаи това трябва да стане 
не по-късно от четиринадесет дни след 
деня, в който търговецът е получил 
уведомяването за отказа на 
потребителя в съответствие с член 41. 
Търговецът трябва да извърши това 
връщане като използва начина на 
плащане, използван от потребителя при 
първоначалната трансакция, освен ако 
потребителят не е изразил изричното си 
съгласие за друго и при условие, че на 
потребителя не се налагат никакви такси 
в резултат от връщането.

Or. de

Обосновка

Не е ясно какво се има предвид с формулировката „уведомен за решението“, защото в 
края на краищата следва да има значение моментът на получаване на уведомяването. 
В противен случай възниква въпросът как един търговец, макар и да е получил 
уведомяването за отказа, не е могъл да бъде уведомен за него.

Изменение 425
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 44 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При договори извън търговския 
обект, при които стоките са били 
доставени на адреса на потребителя 
в момента на сключването на 
договора, търговецът трябва да 
вдигне стоките за своя сметка, ако 
поради своето естество стоките не 
могат обичайно да бъдат върнати по 

заличава се
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пощата.

Or. de

Изменение 426
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Потребителят носи отговорност за 
понижена стойност на стоките само ако 
това стане вследствие на боравене с тях 
по начин, различен от необходимото, за 
да се установят естеството, 
характеристиките и функционирането 
на стоките. Потребителят не носи 
отговорност за понижена стойност в 
случаите, когато търговецът не е
предоставил цялата информация
относно правото на отказ в 
съответствие с член 17, параграф 1.

3. Потребителят носи отговорност за 
понижена стойност на стоките само ако 
това стане вследствие на боравене с тях 
по начин, различен от необходимото, за 
да се установят естеството, 
характеристиките и функционирането 
на стоките. Потребителят не носи 
отговорност за понижена стойност в 
случаите, когато търговецът не го е
уведомил относно евентуалната 
отговорност за понижена стойност в 
съответствие с член 17, параграф 1.

Or. de

Обосновка

Потребителят следва да отговаря за прекомерно използване, само когато е бил 
предварително информиран за тази отговорност. Следва да се изясни, по подобие на 
параграф 2, че няма да има освобождаване от отговорност, когато информацията за 
правото на отказ е била предоставена, но тази информация е изцяло несвързана с 
отговорността за понижена стойност. Ако, например, потребителят е уведомен за 
отговорността, но формулярът за отказ не е доставен, това не следва да дава карт 
бланш за използване на съответната стока.

Изменение 427
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 45 – параграф 6 – буква a) – подточка ii)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) потребителят не е поискал изрично 
изпълнението да започне по време на 
срока за отказ в съответствие с член 18, 
параграф 2 и член 19, параграф 6;

ii) потребителят не е поискал изрично 
изпълнението да започне по време на 
срока за отказ в съответствие с член 19, 
параграф 6;

Or. de

Обосновка

Член 18 във връзка с договорите извън търговския обект е заличен.

Изменение 428
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 45 – параграф 6 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) търговецът не е предоставил 
потвърждаване в съответствие с
член 18, параграф 1 и член 19, 
параграф 5.

iii) търговецът не е предоставил 
потвърждаване в съответствие с член 19, 
параграф 5.

Or. de

Изменение 429
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 46 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато потребителят в съответствие с 
членове 41—45 упражни правото си на 
отказ от договор от разстояние или от 
договор извън търговския обект, 
всички допълнителни договори се 
прекратяват автоматично, без 
потребителят да плаща разходи, с 

1. Когато потребителят в съответствие с 
членове 41—45 упражни правото си на 
отказ от договор, всички допълнителни 
договори се прекратяват автоматично, 
без потребителят да плаща разходи, с 
изключение на случаите, предвидени в 
параграфи 2 и 3.
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изключение на случаите, предвидени в 
параграфи 2 и 3. За целите на 
настоящия член „допълнителен 
договор“ означава договор, чрез който 
потребител придобива стоки, 
цифрово съдържание или свързани 
услуги във връзка с договор от 
разстояние или договор извън 
търговския обект, като тези стоки, 
цифрово съдържание или свързани 
услуги се предоставят от търговеца 
или от трето лице въз основа на 
договореност между третото лице и 
търговеца.

Or. de

Обосновка

Причината за заличаването е, че определението за „допълнителен договор“ следва да 
бъде преместено по-напред, в член 2. Такова изменение вече беше внесено в 
първоначалния доклад.

Изменение 430
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Приложение I – член 52 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За потребителските сделки не е 
необходимо уведомяване за 
унищожение в рамките на определен 
срок, за да се унищожи договор въз 
основа на грешка, измама, заплашване 
или непочтено възползване.

Or. de

Обосновка

Правата на потребителите не трябва да се усложняват излишно чрез спазване на 
формални изисквания. Унищожаването на договори поради грешка и упражняването 
на други права не са част от всекидневието на потребителите. Поради това 
потребителите обикновено не знаят какви формални стъпки трябва да бъдат 
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предприети, за да се предотврати изгубването на правата. Освен това те често 
пропускат да представят доказателство за спазването на такива задължения и 
поради тази причина в крайна сметка не са в състояние да упражнят правата си.

Изменение 431
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Приложение I – член 61 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В отношенията между търговец и 
потребител в този случай меродавна 
е версията на националния език на 
потребителя.

Or. de

Обосновка

Трябва да има различно правило в полза на потребителя, когато е налице несигурност. 
Меродавната версия следва да бъде версията на националния език на потребителя.

Изменение 432
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – член 64 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато има съмнение относно 
значението на условие на договора 
между търговец и потребител, 
надделява най-благоприятното за 
потребителя тълкуване, освен ако 
условието не е било предоставено от 
потребителя.

1. Когато има съмнение относно 
значението на условие на договора 
между търговец и потребител, 
надделява най-благоприятното за 
потребителя тълкуване, освен ако 
условието не е било уговорено 
индивидуално или предоставено от 
потребителя.

Or. de
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Обосновка

Тъй като потребителите са в по-слаба позиция при стандартни договори, които не 
подлежат на обсъждане, тълкуването на тези договори следва винаги да се прави в 
тяхна полза. Ако страните обаче са уговорили условието индивидуално, 
потребителят не е задължително в по-слаба позиция и тълкуването единствено в 
полза на една от страните не изглежда подходящо. Освен това потребителят винаги 
е защитен срещу неравноправни условия по силата на член 79 и следващите.

Изменение 433
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – член 69 

Текст, предложен от Комисията Изменение

 Условия на договора, извлечени от 
определени преддоговорни изявления

заличава се

1. Когато търговецът преди 
сключването на договора направи 
изявление, отправено до другата 
страна или оповестено публично, 
относно характеристиките на това, 
което трябва да бъде изпълнено по 
договора от търговеца, изявлението 
се приравнява на условие на договора, 
освен ако:
а) при сключването на договора 
другата страна е знаела или е могло 
да се очаква да е знаела, че 
изявлението е било невярно или по 
друга причина не е можело да се 
разчита на такова условие на 
договора; или
б) решението на другата страна да 
сключи договора не е можело да бъде 
повлияно от изявлението.
2. За целите на параграф 1 изявление, 
направено от лице, което извършва 
реклама или маркетинг за сметка на 
търговеца, се счита за направено от 
търговеца.
3. Когато другата страна е 



PE510.531v01-00 60/108 AM\934215BG.doc

BG

потребител, тогава за целите на 
параграф 1 публично изявление, 
направено от производител или от 
негово име или от друго лице, 
намиращо се на предшестващо 
стъпало от веригата на сделки, 
водещи до сключването на договор, се 
счита за направено от търговеца, 
освен ако в момента на сключване на 
договора търговецът не е знаел и не е 
могло да се очаква да е знаел за 
изявлението.
4. В отношенията между търговец и 
потребител страните не могат в 
тежест на потребителя да изключат 
прилагането на настоящия член, да се 
отклонят от него или да изменят 
последиците му.

Or. de

Обосновка

Изявления, напр. направени под формата на реклама, не следва да се превръщат в 
част от договора. Потребителите откликват по различен начин на рекламните 
съобщения, а твърденията могат да бъдат оттегляни. Твърдения като „добра 
защита от дъжд“ са субективни и биха довели до правна несигурност. Съгласно 
Директива 1999/44/ЕО (вж. член 2, параграф 2) очакванията на потребителите по 
отношение на съответствието с договора следва да отчитат рекламата и други 
изявления (вж. изменението на член 100, буква ж).

Изменение 434
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Приложение I – член 69 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато търговецът преди 
сключването на договора направи 
изявление, отправено до другата страна 
или оповестено публично, относно 
характеристиките на това, което трябва 
да бъде изпълнено по договора от 
търговеца, изявлението се приравнява 

1. Когато търговецът преди 
сключването на договора направи 
изявление, отправено до другата страна 
или оповестено публично, относно 
характеристиките на това, което трябва 
да бъде изпълнено по договора от 
търговеца, изявлението се приравнява 
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на условие на договора, освен ако: на условие на договора, освен ако
търговецът докаже, че:

Or. de

Изменение 435
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Приложение І - член 69 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) при сключването на договора
другата страна е знаела или е могло 
да се очаква да е знаела, че 
изявлението е било невярно или по 
друга причина не е можело да се 
разчита на такова условие на 
договора; или

а) изявлението е било коригирано до 
момента на сключването на договора,

Or. de

Изменение 436
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Приложение І - член 69 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) решението на другата страна да 
сключи договора не е можело да бъде 
повлияно от изявлението.

б) решението на потребителя да 
закупи стоките не е можело да бъде 
повлияно от въпросното изявление.

Or. de

Изменение 437
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Приложение I – член 69 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато другата страна е потребител, 
тогава за целите на параграф 1 публично 
изявление, направено от производител 
или от негово име или от друго лице, 
намиращо се на предшестващо стъпало 
от веригата на сделки, водещи до 
сключването на договор, се счита за 
направено от търговеца, освен ако в 
момента на сключване на договора
търговецът не е знаел и не е могло да 
се очаква да е знаел за изявлението.

3. Когато другата страна е потребител, 
тогава за целите на параграф 1 публично 
изявление, направено от производител 
или от негово име или от друго лице, 
намиращо се на предшестващо стъпало 
от веригата на сделки, водещи до 
сключването на договор, се счита за 
направено от търговеца, освен ако
търговецът докаже, че в момента на 
сключване на договора той не е знаел и 
не е могло да се очаква да е знаел за 
изявлението.

Or. de

Обосновка

Следва да стане ясно, че тежестта на доказване в тази връзка лежи върху продавача. 
Това също така е в съответствие с Директива 1999/44/ЕО относно някои аспекти на 
продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции.

Изменение 438
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Приложение I – член 70 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В отношенията между търговец и 
потребител условие на договора, 
предоставено от търговеца, не е 
задължително, ако при дадените 
обстоятелства, по-специално с оглед 
на външния вид на договора и 
необичайния характер на 
съдържанието на условието, 
потребителят не очаква да попадне 
на него, освен ако търговецът 
специално е насочил вниманието на 
потребителя върху това условие на 
договора.
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Or. de

Обосновка

С оглед гарантирането на високо равнище на защита на потребителите е необходимо 
да има отделна разпоредба за изненадващи условия на договора, предоставени от 
търговеца. Потребителят трябва да може да разчита, че, предвид обстоятелствата 
на договора до този момент, няма да има неочаквани условия на договора, „скрити“ с 
дребен шрифт.

Изменение 439
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – член 71 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Условие на договора между търговец 
и потребител, което задължава 
потребителя да направи допълнително 
плащане към посоченото 
възнаграждение за основното 
задължение по договора на търговеца,
по-специално когато това условие на 
договора е включено посредством 
използването на варианти по 
подразбиране, които потребителят е 
необходимо да отхвърли, за да избегне 
допълнителното плащане, не обвързва 
потребителя, освен ако преди
потребителят да се обвърже с 
договора, потребителят е дал своето 
изрично съгласие за допълнителното 
плащане. Ако потребителят е направил 
допълнителното плащане, той може да 
го получи обратно.

1. Условие на договора между търговец 
и потребител, което задължава 
потребителя да направи допълнително 
плащане към посоченото 
възнаграждение за основното 
задължение по договора на търговеца, 
обвързва потребителя, само ако преди 
да се обвърже с договора, той е дал 
своето изрично и отделно съгласие. Ако 
потребителят е направил 
допълнителното плащане, той може да 
го получи обратно. Продавачът 
прибира обратно вещта, доставена 
съгласно условието на договора, на 
собствени разноски. Изключва се 
правото да се получи плащане за 
ползването на вещта.

Or. de

Обосновка

Първоначалната формулировка беше ненужно усложнена. От позоваването на 
изрично и отделно съгласие става ясно,че имплицитното съгласие, т.е. мълчаливото 
съгласие, неизразяването на предпочитания или на потвърждение за общата цена, не 
е достатъчно. Добавено е и пояснение за правните последици.
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Изменение 440
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – член 72 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В договор между търговец и 
потребител потребителят не е 
обвързан от обобщаващата клауза.

заличава се

Or. de

Обосновка

Заличено с оглед изменението на член 69. Преддоговорните изявления не следва да 
бъдат включвани като част от договора, а да бъдат използвани за оценка на 
съответствието с договора.

Изменение 441
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато в случай на продължително 
или периодично изпълнение на 
договорно задължение в условията на 
договора не се посочва в кой момент се 
прекратява договорното отношение или 
се предвижда то да се прекрати чрез 
уведомяване в този смисъл, договорното 
отношение може да бъде прекратено от 
всяка от страните чрез предизвестие с 
разумен срок, който не е по-дълъг от
два месеца.

1. Когато в случай на продължително 
или периодично изпълнение на 
договорно задължение в условията на 
договора не се посочва в кой момент се 
прекратява договорното отношение или 
се предвижда то да се прекрати чрез 
уведомяване в този смисъл, договорното 
отношение може да бъде прекратено от 
всяка от страните по всяко време чрез 
предизвестие със срок, който не е по-
дълъг от три месеца.

Or. de
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Обосновка

Страните могат да дадат много различни тълкувания на това какво представлява 
разумен срок на предизвестие. Един ясно определен срок изглежда по-добър вариант. 
Поправка на изменение 155 на докладчика, което по този начин се заличава.

Изменение 442
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Приложение І – член 82 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато търговецът предоставя условия 
на договора, които не са били уговорени 
индивидуално с потребителя по смисъла 
на член 7, търговецът е длъжен да 
гарантира, че те са изготвени и 
представени на ясен и разбираем език.

Когато търговецът предоставя условия 
на договора, които не са били уговорени
индивидуално с потребителя по смисъла 
на член 7, търговецът е длъжен да 
гарантира, че те са изготвени и 
представени на ясен и разбираем език и 
че контекстът на всяко условие на 
договора е лесно и логично 
разпознаваем.

Or. de

Изменение 443
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Приложение I – член 84 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условия на договора, които винаги се 
считат за неравноправни

Условия на договора, които винаги се 
считат за силно неизгодни

Or. de

Изменение 444
Франц Обермайер
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Предложение за регламент
Приложение I – член 84 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия раздел винаги 
се счита за неравноправно условие на 
договора, което има за предмет или 
последица:

За целите на настоящия раздел винаги 
се счита за силно неизгодно условие на 
договора, което има за предмет или 
последица:

Or. de

Изменение 445
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Приложение I – член 84 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) автоматично удължаване на 
срочни договори; освен ако 
търговецът е насочил вниманието на 
потребителя към това 
обстоятелство и му е дал 
възможност в рамките на разумен 
срок да реагира и да предотврати 
удължаването;

Or. de

Изменение 446
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Приложение I – член 84 – буква к б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кб) последващо коригиране на 
уговорената договорна цена; освен ако 
параметрите, определящи промяната 
на цената, са точно посочени в 
договора, обективно обосновани и не 
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зависят от волята на търговеца;

Or. de

Изменение 447
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Приложение I – член 85 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условия на договора, за които се 
предполага, че са неравноправни

Условия на договора, за които се 
предполага, че са силно неизгодни 

Or. de

Изменение 448
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Приложение I – член 85 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия раздел се 
предполага, че е неравноправно условие 
на договора, което има за предмет или 
последица:

За целите на настоящия раздел се 
предполага, че е силно неизгодно
условие на договора, което има за 
предмет или последица:

Or. de

Изменение 449
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Приложение І - член 85 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да допусне търговецът да задържи 
платена от потребителя сума, ако 

заличава се
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последният реши да не сключи 
договора или да не изпълни определени 
задължения по него, без да се 
предвижда в обратната ситуация 
потребителят да получи 
равностойна сума от търговеца като 
обезщетение;

Or. en

Изменение 450
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение І - член 93 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в случай на потребителски договор за 
продажба или на договор за 
предоставяне на цифрово съдържание,
който е договор от разстояние или 
договор извън търговския обект или
по който продавачът се е задължил да 
осигури превоза до купувача, в 
местопребиваването на потребителя в 
момента на сключването на договора;

а) в случай на потребителски договор за 
продажба или на договор между 
търговец и потребител за 
предоставяне на цифрово съдържание
или в случай на договор, по който 
продавачът се е задължил да осигури 
превоза до купувача, в 
местопребиваването на потребителя в 
момента на сключването на договора;

Or. de

Обосновка

Допълнението служи за изясняване, че не се обхващат само договори между 
потребители.

Изменение 451
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение І - член 93 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в случай на потребителски договор за а) в случай на потребителски договор за 
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продажба или на договор за 
предоставяне на цифрово съдържание,
който е договор от разстояние или 
договор извън търговския обект или
по който продавачът се е задължил да 
осигури превоза до купувача, като 
прехвърли физическото владение или 
контрол върху стоките или цифровото 
съдържание на потребителя;

продажба или на договор между 
търговец и потребител за 
предоставяне на цифрово съдържание
или в случай на договор, по който 
продавачът се е задължил да осигури 
превоза до купувача, като прехвърли 
физическото владение или контрол 
върху стоките или цифровото 
съдържание на потребителя;

Or. de

Изменение 452
Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Приложение І – глава 10 – раздел 3 - заглавие 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответствие на стоките и 
цифровото съдържание

Съответствие с договора и средства за 
правна защита на потребителя

Or. de

Изменение 453
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение І - член 100 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са годни за конкретната употреба, 
съобщена на продавача в момента на 
сключването на договора, освен когато 
от обстоятелствата е видно, че 
купувачът не е разчитал или не е било 
благоразумно да разчита на уменията и 
преценката на продавача;

a) да са годни за конкретната употреба, 
съобщена на купувача в момента на 
сключването на договора, освен когато 
от обстоятелствата е видно, че 
купувачът не е разчитал или не е било 
благоразумно да разчита на уменията и 
преценката на продавача.

Or. de
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Обосновка

Първото споменаване на „продавача“ в текста трябва да е било объркано с 
„купувача“, тъй като важното тук е да се установи каква употреба е била съобщена 
на купувача, а не на продавача.

Изменение 454
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Приложение І - член 100 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да са годни за конкретната употреба, 
съобщена на продавача в момента на 
сключването на договора, освен когато
от обстоятелствата е видно, че
купувачът не е разчитал или не е било 
благоразумно да разчита на уменията 
и преценката на продавача;

a) да са годни за конкретната употреба, 
съобщена на продавача в момента на 
сключването на договора, освен когато
продавачът е доказал, че е коригирал 
пригодността за конкретна 
употреба;

Or. de

Обосновка

Във връзка с потребителските сделки е по-подходящо и удобно за потребителите, ако 
продавачът е задължен изрично да се противопостави на неправилното становище, 
изразено от потребителя по отношение на пригодността на стоката за конкретна 
употреба.

Изменение 455
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение І - член 100 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да са годни за обичайната употреба, 
за която обикновено служат стоките или 
цифровото съдържание от същия вид;

б) да са годни за обичайната употреба, 
за която обикновено служат стоките или 
цифровото съдържание от същия вид, в 
случай че на продавача в момента на 
сключването на договора не е 
съобщена конкретна употреба или 



AM\934215BG.doc 71/108 PE510.531v01-00

BG

когато от обстоятелствата е видно, 
че купувачът не е разчитал или не е 
било благоразумно да разчита на 
уменията и преценката на продавача;

Or. de

Обосновка

В изключителни случаи конкретната употреба на дадена стока може да изключва 
обичайната употреба и обратно. Такъв е случаят например при копия, произведения 
на изкуството или декоративни предмети. Поради това следва да бъде създадена 
йерархия между букви а) и б). Конкретната употреба обикновено следва да се ползва с 
предимство, а обичайната употреба – при липса на такава.

Изменение 456
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение І - член 100 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) да притежават съответните качества 
и работни характеристики, които е
нормално купувачът да очаква. При 
преценката какво е нормално 
потребителят да очаква от цифровото 
съдържание се взема предвид фактът 
дали цифровото съдържание е било 
предоставено срещу плащането на 
определена цена или не.

ж) да притежават съответните качества 
и работни характеристики, които е
разумно купувачът да очаква, въз 
основа по-специално на изявления 
спрямо купувача или обществеността 
преди подписване на договора. При 
преценката какво е нормално 
потребителят да очаква от цифровото 
съдържание се взема предвид фактът 
дали цифровото съдържание е било 
предоставено срещу плащането на 
определена цена или не.

Or. de

Обосновка

Публични изявления, като например рекламни съобщения, не следва да се превръщат в 
част от договора (вж. обосновката на изменението на член 69). Тук обаче следва да 
стане ясно, както и в Директивата относно продажбата на потребителски стоки 
(вж. член 2, параграф 2), че те могат решително да повлияят на очакванията на 
купувача по отношение на съответствието с договора. Това изглежда по-подходящо, 
тъй като в противен случай ще трябва, например, да бъдат формулирани субективни 
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рекламни съобщения с оглед на договорните задължения.

Изменение 457
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – член 104 - заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Знание на купувача за несъответствие в 
договор между търговци

Знание на купувача за несъответствие

Or. de

Обосновка

Не е ясно защо потребителят следва да бъде защитен, въпреки че той знае за 
несъответствието на стоката.

Изменение 458
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – член 104 

Текст, предложен от Комисията Изменение

В договор между търговци продавачът 
не отговаря за несъответствие на 
стоките, ако в момента на сключването 
на договора купувачът е знаел или не е 
могъл да не знае за несъответствието.

Продавачът не отговаря за 
несъответствие на стоките, ако в 
момента на сключването на договора 
купувачът е знаел или не е могъл да не 
знае за несъответствието.

Or. de

Обосновка

Не е ясно защо потребителят трябва да бъде защитен, въпреки че той знае за 
несъответствието на стоката.

Изменение 459
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Аня Вайсгербер, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение I – член 104

Текст, предложен от Комисията Изменение

В договор между търговци продавачът 
не отговаря за несъответствие на 
стоките, ако в момента на сключването 
на договора купувачът е знаел или не е 
могъл да не знае за несъответствието.

Продавачът не отговаря за 
несъответствие на стоките, ако в 
момента на сключването на договора 
купувачът е знаел за тяхното 
несъответствие. В договор между 
търговци това важи и тогава, когато 
купувачът не е могъл да не знае за 
несъответствието.

Or. de

Обосновка

Ако все пак купувач, който знае за състоянието на продадения предмет, без резерви 
сключи договор за продажба, впоследствие той не може да претендира за 
несъответствие на предмета. Това следва да важи в еднаква степен за търговците, 
както и за потребителите.

Изменение 460
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Приложение I – член 105 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В потребителски договор за продажба 
всяко несъответствие, което бъде 
установено в срок от шест месеца след 
преминаването на риска върху купувача, 
се предполага за съществувало към този 
момент, освен ако това е несъвместимо 
с естеството на стоките или цифровото 
съдържание или с естеството на 
несъответствието.

2. В потребителски договор за продажба 
или в договор за цифрови услуги всяко 
несъответствие, което бъде установено в 
срок от една година след преминаването 
на риска върху купувача, се предполага 
за съществувало към този момент, освен 
ако това е несъвместимо с естеството на 
стоките или цифровото съдържание или 
с естеството на несъответствието.

Or. de
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Обосновка

Срокът за предположение на нередовността на стоката, цифровото съдържание и 
свързаните с тях услуги следва да се удължи на една година с цел високо равнище на 
защита на потребителите. По този начин досегашният минимален стандарт на 
Директива 44/1999/ЕО относно продажбата на потребителски стоки и свързаните с 
тях гаранции се удължава от шест месеца на една година.

Изменение 461
Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Приложение I – глава 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Средства за правна защита на купувача Средства за правна защита

Or. de

Изменение 462
Ашли Фокс

Предложение за регламент
Приложение I – член 106

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преглед на средствата за правна защита 
на купувача

Преглед на средствата за правна защита 
на купувача

1. В случай на неизпълнение на 
задължение от продавача, купувачът 
може да извърши всяко от следните 
действия:

1. В случай на неизпълнение на 
задължение от продавача, купувачът 
може, когато е приложимо, да 
упражни правото си на средства за 
правна защита съгласно параграфи 2 и 
4.
2. Ако купувачът е търговец, 
купувачът може да извърши всяко от 
следните действия:

а) да търси изпълнение, което включва 
специфично изпълнение, ремонт или 
замяна на стоките или цифровото 
съдържание, в съответствие с раздел 3 

а) да търси изпълнение, което включва 
специфично изпълнение, ремонт или 
замяна на стоките или цифровото 
съдържание, в съответствие с раздел 3 
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от настоящата глава; от настоящата глава;
б) да задържи изпълнението на 
собствените си задължения в 
съответствие с раздел 4 от настоящата 
глава;

б) да задържи изпълнението на 
собствените си задължения в 
съответствие с раздел 4 от настоящата 
глава;

в) да прекрати договора в съответствие с 
раздел 5 от настоящата глава и да иска 
връщането на всички вече платени суми 
в съответствие с глава 17;

в) да прекрати договора в съответствие с 
раздел 5 от настоящата глава и да иска 
връщането на всички вече платени суми 
в съответствие с глава 17;

г) да намали цената в съответствие с 
раздел 6 от настоящата глава; и

г) да намали цената в съответствие с 
раздел 6 от настоящата глава; и

д) да търси обезщетение в съответствие 
с глава 16.

д) да търси обезщетение в съответствие 
с глава 16.

2. Ако купувачът е търговец: 3. Когато се упражняват правата 
съгласно параграф 2, се прилагат, 
когато е приложимо, следните 
условия:

а) правата на купувача да упражни 
някое от средствата за правна защита, с 
изключение на задържането на 
изпълнението, се упражняват при 
спазване на правото на продавача да 
поправи, уредено в раздел 2 от 
настоящата глава; и

а) правата на купувача да упражни 
някое от средствата за правна защита, с 
изключение на задържането на 
изпълнението, се упражняват при 
спазване на правото на продавача да 
поправи, уредено в раздел 2 от 
настоящата глава; и

б) правата на купувача да се позове на 
несъответствие се упражняват при 
спазване на изискванията за проверка и 
уведомяване, уредени в раздел 7 от 
настоящата глава.

б) правата на купувача да се позове на 
несъответствие се упражняват при 
спазване на изискванията за проверка и 
уведомяване, уредени в раздел 7 от 
настоящата глава.

3. Ако купувачът е потребител: 4. Ако купувачът е потребител, 
купувачът може да избере или да:

а) правата на купувача не се 
упражняват в зависимост от 
правото на продавача да поправи; и

а) да търси изпълнение, което 
включва специфично изпълнение, 
ремонт или замяна на стоките или 
цифровото съдържание, в 
съответствие с раздел 3, или

б) изискванията за проверка и 
уведомяване, уредени в раздел 7 от 
настоящата глава, не се прилагат.

б) да прекрати договора в разумен срок 
в съответствие с раздел 5 от 
настоящата глава и да иска 
връщането на всички вече платени 
суми в съответствие с глава 17. Ако 
потребителят реши да упражни това 
право, търговецът не може да 



PE510.531v01-00 76/108 AM\934215BG.doc

BG

извърши приспадане за това, че 
потребителят вече е използвал 
стоката.

4. Ако продавачът не следва да отговаря 
за неизпълнението, купувачът може да 
упражни всяко от средствата за правна 
защита, посочени в параграф 1, с 
изключение на това да търси 
изпълнение и обезщетение.

5. Ако купувачът реши да упражни 
правото си съгласно параграф 4, буква 
а) и ако продавачът не може да 
изпълни съответното задължение, 
ремонт или замяна на стоките или 
цифровото съдържание в разумен срок 
или без значително неудобство за 
купувача, купувачът може: 
а) да задържи изпълнението на 
собствените си задължения в 
съответствие с раздел 4 от 
настоящата глава,
б) да прекрати договора в 
съответствие с раздел 5 от 
настоящата глава и да иска 
връщането на всички вече платени 
суми в съответствие с глава 17,
в) да намали цената в съответствие с 
раздел 6 от настоящата глава, както 
и
г) да търси обезщетение в 
съответствие с глава 16.
6. Ако продавачът не следва да отговаря 
за неизпълнението, купувачът може да 
упражни всяко от средствата за правна 
защита, посочени в настоящия член, с 
изключение на това да търси 
изпълнение и обезщетение.

5. Купувачът не може да упражни никое 
от средствата за правна защита, 
посочени в параграф 1, доколкото той е 
причинил неизпълнението на продавача.

7. Купувачът не може да упражни никое 
от средствата за правна защита, 
посочени в настоящия член, доколкото 
той е причинил неизпълнението на 
продавача.

6. Средствата за правна защита, които 
не са несъвместими, могат да се 
упражняват паралелно.

8. Средствата за правна защита, които 
не са несъвместими, могат да се 
упражняват паралелно.

Or. en
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Изменение 463
Аня Вайсгербер, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение I – член 106 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако купувачът е търговец: 2. Ако купувачът е търговец, правата 
на купувача да се позове на 
несъответствие се упражняват при 
спазване на изискванията за проверка 
и уведомяване, уредени в раздел 7 от 
настоящата глава.

Or. de

Изменение 464
Аня Вайсгербер, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение I – член 106 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако купувачът е потребител: заличава се
а) правата на купувача не се 
упражняват в зависимост от 
правото на продавача да поправи; и
б) изискванията за проверка и 
уведомяване, уредени в раздел 7 от 
настоящата глава, не се прилагат.

Or. de

Изменение 465
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Приложение I – член 106 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако купувачът е потребител: 3. Ако купувачът е потребител, правата 
на купувача не се упражняват в 
зависимост от правото на продавача 
да поправи.

Or. en

Изменение 466
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) правата на купувача не се 
упражняват в зависимост от 
правото на продавача да поправи; и

заличава се

Or. en

Изменение 467
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Приложение І – член 106 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изискванията за проверка и 
уведомяване, уредени в раздел 7 от 
настоящата глава, не се прилагат.

заличава се

Or. en

Изменение 468
Юрген Кройцман
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Предложение за регламент
Приложение I – член 107 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато цифровото съдържание не се 
предоставя срещу плащането на 
определена цена, купувачът не може да 
упражни средствата за правна защита, 
уредени в член 106, параграф 1, 
букви а)―г). Купувачът може да търси 
обезщетение по член 106, параграф 1, 
буква д) само за загуби или вреди, 
причинени на имуществото на купувача, 
включително на хардуер, софтуер и 
данни, поради несъответствие на 
предоставеното цифрово съдържание, с 
изключение на всички ползи, от които е 
бил лишен купувачът поради вредите.

Когато цифровото съдържание не се 
предоставя срещу плащането на 
определена цена, купувачът не може да 
упражни средствата за правна защита, 
уредени в член 106, параграф 1, 
букви а)―д). Купувачът може да търси 
обезщетение по член 106, параграф 1, 
буква д) само за загуби или вреди, 
причинени на имуществото на купувача, 
включително на хардуер, софтуер и 
данни, поради несъответствие на 
предоставеното цифрово съдържание, с 
изключение на всички ползи, от които е 
бил лишен купувачът поради вредите.

Or. de

Обосновка

Не е ясно защо при безплатен софтуер следва да се носи отговорност за обезщетение 
поради несъответствие. Под въпрос е дали той изобщо попада в приложното поле на 
общото европейско право за продажбите и това следва да получи отрицателен 
отговор. Рискът за програмистите на свободна практика би бил непредвидим, ако те 
биха носили отговорност за щети, нанесени в крайни случаи на хиляди потребители, 
още повече че разпространението често става по различни канали, върху които 
програмистите нямат контрол.

Изменение 469
Аня Вайсгербер, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение I – член 109

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поправяне от продавача Поправяне от продавача

1. Продавач, който е предложил 
предсрочно изпълнение и който е бил 
уведомен, че то не съответства на 
договора, може да направи ново и 
съответстващо на договора 

1. Продавач, който е извършил
изпълнение, което не съответства на 
договора, може своевременно след 
узнаване на несъответствието да
предложи последващо изпълнение 
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предложение, ако това може да 
стане в срока, определен за 
изпълнение.

съгласно член 111 за своя сметка.

2. В случаите, които не са уредени от 
параграф 1, продавач, който е 
предложил изпълнение, което не 
съответства на договора, може 
своевременно, след като бъде уведомен 
за несъответствието, да предложи 
да го поправи за своя собствена 
сметка.

2. Купувачът може да откаже 
предложението за последващо
изпълнение само ако:

а) последващото изпълнение не може 
да бъде осъществено бързо и без 
значително неудобство за купувача;
б) купувачът има основание да се 
опасява, че не може да се разчита на 
бъдещото изпълнение на продавача; 
или
в) забавата в изпълнението се равнява 
на съществено неизпълнение.

3. Уведомяване за прекратяване на 
договора не обезсилва предложението 
за поправяне.

3. Ако не е налице случай по 
параграф 2, продавачът разполага с 
разумен срок за извършване на 
последващо изпълнение, който не 
може да превишава 30 дни при 
потребителски договори за продажба.
Ако купувачът определи разумен срок 
за продавача, този срок е 
задължителен.

4. Купувачът може да откаже 
предложение за поправяне само ако:

4. Купувачът може да задържи 
изпълнението на собствените си 
задължения в очакване на 
последващото изпълнение. Неговите 
други права, доколкото те не са 
съвместими с възможността за 
последващо изпълнение, се 
преустановяват до изтичането на 
съответния срок по параграф 3.

a) поправянето не може да бъде 
осъществено бързо и без значително 
неудобство за купувача;
б) купувачът има основание да се 
опасява, че не може да се разчита на 
бъдещото изпълнение на продавача; 
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или
в) забавата в изпълнението се равнява 
на съществено неизпълнение.
5. Продавачът разполага с разумен 
срок, за да осъществи поправянето.

5. Независимо от последващото 
изпълнение, купувачът си запазва 
правото да търси обезщетение за
забава, както и за всяка вреда, 
причинена или непредотвратена при 
последващото изпълнение.

6. Купувачът може да задържи 
изпълнението на собствените си 
задължения в очакване на 
поправянето, но правата му, които са 
несъвместими с предоставянето на 
продавача на срок за поправяне, се 
спират до изтичането на този срок.
7. Независимо от поправянето, 
купувачът си запазва правото да 
търси обезщетение за забава, както и 
за всяка вреда, причинена или 
непредотвратена при поправянето.

Or. de

Обосновка

Решението на Директивата за продажба на потребителски стоки да предостави 
възможност на продавача за втори опит за изпълнение (последващо изпълнение) и по 
отношение на потребителите по принцип е основателно и следва да бъде възприето и 
в общото европейско право за продажбите. Следва да се запази правото на избор на 
потребителя между вариантите за последващо изпълнение „ремонт“ и „замяна“. 
Самостоятелното право на поправяне на продавача в търговия между предприятия, 
както предвижда до момента предложението за регламент, изглежда ненужно.

Изменение 470
Аня Вайсгербер, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение I – член 110 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Ако в случай на несъответствие в 
изпълнение, което не отговаря на 
договора, търговецът въпреки 
искането на потребителя не 
отстрани несъответствието, а 
накара потребителя да търси 
отстраняване на несъответствието 
в рамките на търговска гаранция, 
търговецът трябва да признае 
предприетите действия и 
предоставените обяснения на 
потребителя и гаранта във връзка с 
търговската гаранция по отношение 
на своите задължения.

Or. de

Обосновка

За потребителя може да съществуват недостатъци, ако при дефект на закупената 
стока той изиска отстраняване на несъответствието въз основа на гаранция на 
производителя, а не в рамките на претенциите, свързани с продажбите, съгласно 
член 106. Например законните права могат да се погасят по давност, докато 
купувачът води безуспешни спорове с производителя относно обхвата на гаранцията. 
Освен това може да бъде затруднено развалянето на договора за продажба, ако 
купувачът, след неуспешни опити за ремонт от страна на производителя, отново 
трябва да представи опити за ремонт пред продавача преди да може да се оттегли 
от договора. Това е скъпоструващо, ако потребителят по искане на продавача, който 
по този начин избягва своето ангажиране, търси отстраняване на 
несъответствието в рамките на гаранцията. Следователно продавачът трябва да 
признае действията и обясненията на потребителя и на гаранта по отношение на 
своите задължения.

Изменение 471
Аня Вайсгербер, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение I – член 110 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Ако потребителят изиска 
отстраняване на несъответствието 
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от търговеца, търговецът носи риска 
за загубата или повредата на 
стоката до пълното изпълнение във 
връзка с отстраняването на 
несъответствието и 
възстановяването на притежанието 
или контрола съгласно член 142 от 
страна на потребителя. Първото 
изречение важи от момента, в който 
потребителят след уведомяване за 
изискването за отстраняване на 
несъответствието е предал стоката 
на търговеца или на първия превозвач 
за предаването й.

Or. de

Обосновка

Потребителят не трябва да бъде натоварен по време на изпълнението във връзка с 
отстраняването на несъответствието с последиците от случайна загуба или повреда 
на закупената стока. В частност носенето на риска по време на изпращането на 
дефектната стока може да възпре потребителя да предяви правата си.

Изменение 472
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение І – член 110 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изпълнението би било невъзможно 
или е станало противно на закона; или

а) изпълнението би било невъзможно 
или противно на закона; или

Or. de

Обосновка

Изпълнението може най-много да е потенциално противно на закона. То обаче не е 
станало противно на закона, ако все още не се е случило. По тази причина 
формулировката трябва да гласи „би било противно на закона“. Освен това тази 
формулировка е използвана и в член 111.
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Изменение 473
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – член 111 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато в потребителски договор за 
продажба търговецът е длъжен да 
отстрани несъответствие по член 110, 
параграф 2, потребителят може да 
избира между ремонт и замяна, освен 
ако избраната престация би била 
противна на закона или невъзможна 
или ако в сравнение с другата налична 
възможност би довела до разходи за 
продавача, които биха били 
несъразмерни, като се имат предвид:

1. Когато в потребителски договор за 
продажба търговецът е длъжен да 
отстрани несъответствие по член 110, 
параграф 2, той може да избира между 
ремонт и замяна, които той трябва да 
извърши в разумен срок, който не 
може да превишава 30 дни. През това 
време потребителят не може да 
използва други средства за 
отстраняване на несъответствието, 
но може да задържи изпълнението на 
собствените си задължения.

Or. de

Обосновка

Търговецът може по-добре да реши дали има смисъл от ремонт или не. От 
икономическа и екологична гледна точка не изглежда основателно правото на избор 
на потребителя, тъй като той вероятно би избрал най-често замяна. Много продукти 
обаче след ремонт могат да се продават отново, като по този начин продуктите би 
следвало да бъдат депонирани. При все това търговецът следва да има право на избор 
само при първото последващо изпълнение (вж. изменението на параграф 2).

Изменение 474
Аня Вайсгербер, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение I – член 111 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато в потребителски договор за 
продажба търговецът е длъжен да 
отстрани несъответствие по 
член 110, параграф 2, потребителят 
може да избира между ремонт и замяна, 
освен ако избраната престация би била 

1. Ако потребителят може да изиска 
последващо изпълнение или ако 
продавачът предлага такова, 
потребителят може да избира между 
ремонт и замяна, освен ако избраната 
престация би била противна на закона 
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противна на закона или невъзможна или 
ако в сравнение с другата налична 
възможност би довела до разходи за 
продавача, които биха били 
несъразмерни, като се имат предвид:

или невъзможна или ако в сравнение с 
другата налична възможност би довела 
до разходи за продавача, които биха 
били несъразмерни, като се имат 
предвид:

Or. de

Изменение 475
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение І – член 111 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) стойността, която стоките биха 
имали, ако нямаше несъответствие;

заличава се

Or. de

Обосновка

Търговецът следва да има правото на избор при първото последващо изпълнение. 
Следователно тази буква трябва да бъде заличена.

Изменение 476
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение І – член 111 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) значимостта на 
несъответствието; и

заличава се

Or. de

Обосновка

Търговецът следва да има правото на избор при първото последващо изпълнение. 
Следователно тази буква трябва да бъде заличена.
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Изменение 477
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение І – член 111 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) дали алтернативното 
отстраняване на несъответствието 
би могло да бъде осъществено без 
значително неудобство за 
потребителя.

заличава се

Or. de

Обосновка

Търговецът следва да има правото на избор при първото последващо изпълнение. 
Следователно тази буква трябва да бъде заличена.

Изменение 478
Аня Вайсгербер, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение I – член 111 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако потребителят е поискал 
отстраняване на несъответствието 
чрез ремонт или замяна по 
параграф 1, потребителят може да 
упражни други средства за правна 
защита само ако търговецът не е 
осъществил ремонта или замяната в 
разумен срок, не по-дълъг от 30 дни. 
Потребителят обаче може да 
задържи изпълнението на 
собствените си задължения през това 
време.

заличава се

Or. de
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Изменение 479
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – член 111 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако потребителят е поискал 
отстраняване на несъответствието 
чрез ремонт или замяна по 
параграф 1, потребителят може да 
упражни други средства за правна 
защита само ако търговецът не е 
осъществил ремонта или замяната в 
разумен срок, не по-дълъг от 30 дни. 
Потребителят обаче може да задържи 
изпълнението на собствените си 
задължения през това време.

2. Ако търговецът не е осъществил 
ремонта или замяната в разумен срок, не 
по-дълъг от 30 дни, или ако първият 
опит за последващо изпълнение не е 
довел до съответствие на стоката,
потребителят може да избира между 
допълнителен ремонт или замяна.

Or. de

Обосновка

От икономическа и екологична гледна точка изглежда по-разумно на потребителя да 
се предостави възможност за избор между замяна или допълнителен ремонт едва при 
неуспешен ремонт.

Изменение 480
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Приложение I – член 113 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В потребителски договор за 
продажба може да се задържи 
цялото изпълнение на собствените 
задължения, освен ако задържането 
на цялото изпълнение на собствените 
задължения е в явно несъответствие 
с обхвата на неизпълнението.
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Or. de

Обосновка

Правото на задържане на цялото изпълнение на собствените задължения е на 
практика едно от най-ефективните средства за оказване на натиск в полза на 
потребителите с цел подпомагане прилагането на техните права. Следователно 
задържането на цялото изпълнение на собствените задължения трябва винаги да е 
възможно в полза на високо равнище на защита на потребителите с изключение на 
случаите, когато упражняването на правото би било напълно несъразмерно.

Изменение 481
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – член 115 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Купувачът може да прекрати 
договора в случай на забава при 
доставката, която сама по себе си не е 
съществена, ако купувачът отправи 
уведомяване, определяйки 
допълнителен разумно дълъг срок за 
изпълнение, и продавачът не изпълни в 
определения срок.

1. Купувачът може да прекрати 
договора в случай на забава при 
доставката, която сама по себе си не е 
съществено неизпълнение, ако 
купувачът отправи уведомяване, 
определяйки допълнителен разумно 
дълъг срок за изпълнение, и продавачът 
не изпълни в определения срок.

Or. de

Обосновка

Първоначалният текст изглежда неясен. Не изглежда, че става въпрос за съществена 
забава, а за съществено неизпълнение.

Изменение 482
Аня Вайсгербер, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение I – член 117 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Параграф 1 не се прилага: 2. Параграф 1 не се прилага, когато 
изобщо не е било извършено 
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изпълнение.

Or. de

Обосновка

Правото на купувача да прекрати договора поради неизпълнение трябва да бъде 
ограничено във времето и при договори между търговец и потребител, тъй като 
съдбата на договора в интерес на двете страни не може да стои нерешена, още 
повече, че за този период не се дължи замяна за ползване. Също така от потребителя 
се очаква да се изкаже относно правото си на прекратяване в разумен срок.

Изменение 483
Аня Вайсгербер, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 119 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) когато купувачът е потребител; 
или

заличава се

Or. de

Изменение 484
Аня Вайсгербер, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 119 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато изобщо не е било 
предложено изпълнение.

заличава се

Or. de

Изменение 485
Юрген Кройцман



PE510.531v01-00 90/108 AM\934215BG.doc

BG

Предложение за регламент
Приложение I – член 124 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В договор между търговец и 
потребител потребителят не дължи 
по отношение на използването на 
определени платежни средства 
плащането на такси, които 
надвишават разходите, понесени от 
търговеца за използването на такива 
средства.

заличава се

Or. de

Обосновка

Тази разпоредба изглежда малко приложима. За търговеца могат да възникнат 
допълнителни разходи чрез таксите за плащането. Те могат да се различават в 
зависимост от начина на плащане. Как следва точно да се изчисляват 
действителните разходи, ако например даден начин на плащане вътрешно означава 
по-голяма административна тежест в сравнение с друг? Следователно за продавача
следва да е възможно да определи глобално една цена, например „разходи за плащане с 
кредитни карти: 5€“.

Изменение 486
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – член 135 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продавачът може да прекрати 
договора в случай на забава на 
изпълнението, която сама по себе си не 
е съществена, ако продавачът отправи 
уведомяване, определяйки 
допълнителен разумно дълъг срок за 
изпълнение, и купувачът не изпълни в 
определения срок.

1. Продавачът може да прекрати 
договора в случай на забава на 
изпълнението, която сама по себе си не 
е съществено неизпълнение, ако 
продавачът отправи уведомяване, 
определяйки допълнителен разумно 
дълъг срок за изпълнение, и купувачът 
не изпълни в определения срок.

Or. de
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Обосновка

Първоначалният текст изглежда неясен. Не изглежда, че става въпрос за съществена 
забава, а за съществено неизпълнение.

Изменение 487
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – член 139 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато изпълнението е било 
предложено късно или предложеното 
изпълнение поради други причини не 
съответства на договора, продавачът 
губи правото да прекрати договора по 
настоящия раздел, освен ако
уведомяването за прекратяване бъде 
отправено в разумен срок след като 
продавачът е узнал или е могло да се 
очаква да е узнал за предложението или 
за несъответствието.

1. Когато изпълнението е било 
предложено късно или предложеното 
изпълнение поради други причини не 
съответства на договора, продавачът 
губи правото да прекрати договора по 
настоящия раздел, ако продавачът не 
уведоми за прекратяването в разумен 
срок след като той е узнал или е могло 
да се очаква да е узнал за 
предложението или за несъответствието.

Or. de

Обосновка

Едва когато продавачът не уведоми за прекратяването на договора в определен срок, 
той губи своето право. Иначе той винаги би губил своето право с изключение на 
времето в рамките на срока. По-логичното правило следва обаче да гласи, че той има 
право на прекратяване,освен когато пропусне срока. В оригиналния текст 
изключението и правилото изглеждат разменени.

Изменение 488
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Приложение І – член 141а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Срок за правна гаранция за продукти с 
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екодизайн
Срокът за съответствие за стоки, 
обхванати от настоящата 
директива и с екодизайн съгласно 
Директива 2009/125/ЕО за създаване 
на рамка за определяне на 
изискванията за екодизайн към 
продукти, свързани с 
енергопотреблението, е периодът на 
дълготрайност, определен в мярката 
за изпълнение към Директива
2009/125/ЕО, ако той е по-дълъг от 6 
години.

Or. en

Обосновка

За насърчаването на устойчиво потребление от страна на потребителите, чрез 
създаване на доверие в продуктите, разработени въз основа на установените в 
правните разпоредби стандарти за екодизайна, трябва да се гарантира, че 
потребителят може да разчита на правните гаранции през целия жизнен цикъл на 
продукта. Този период от време следва да бъде определен съгласно правилата за 
изпълнение към Директива 2009/158/ЕО, съгласно които вече трябва да бъде 
извършена оценка на приблизителната продължителност на живота на продукта, 
т.е. оценка за състоянието на продукта, който е стигнал края на своето първо 
използване, до депонирането.

Изменение 489
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Приложение І – член 141б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пряка отговорност на производителя
1. Производителят носи отговорност 
към потребителя за ремонт или 
замяна на стоките за всяка липса на 
съответствие, която е съществувала 
по време на прехвърлянето на риска 
върху потребителя за стоката или 
цифровото съдържание в срока, 
определен в член 10. Потребителят 
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има правото да избере между ремонт 
или замяна съгласно условията, 
предвидени в член 7, параграф 1.
2. Производителят ремонтира или 
заменя стоките най-късно 30 дни след 
като е бил уведомен за липсата на 
съответствие.
3. Настоящият член не накърнява 
разпоредбите на националното право, 
които разширяват отговорността до 
други страни като вносителя или 
превозвача или във връзка с правото 
на средства за правна защита. 

Or. en

Обосновка

Пряката отговорност на производителите би могла да увеличи значително доверието 
на потребителите: даден потребител би могъл евентуално директно да се обърне към 
производител, установен в неговата страна, вместо да изпраща дефектна стока 
напред и обратно в целия ЕС. В един истински вътрешен пазар потребителите следва 
да са в състояние да избират към кого да се обърнат в случай на проблеми.

Изменение 490
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – член 142 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В потребителски договор за продажба 
рискът преминава в момента, в който 
потребителят или трето лице, различно 
превозвача, посочено от потребителя, 
влезе във физическо владение на 
стоките или на материалния носител, на 
който се предоставя цифровото 
съдържание.

1. В потребителски договор за продажба 
рискът преминава в момента, в който 
потребителят или трето лице, посочено 
от потребителя, влиза във физическо 
владение на стоките или на материалния 
носител, на който се предоставя 
цифровото съдържание. Ако 
продавачът предостави на 
потребителя избор между различни 
превозвачи, те не се разглеждат като 
определени трети страни по силата 
на настоящия параграф.
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Or. de

Обосновка

Ако потребителят сам е определил превозвача, рискът трябва директно да бъде 
прехвърлен. Ако потребителят в действителност има избор например на даден 
уебсайт между различни колетни пратки, не става въпрос за определени трети 
страни. В противен случай потребителят би бил в по-лошо положение по отношение 
на прехвърлянето на риска, ако има възможност за избор между различни превозвачи.

Изменение 491
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – член 142 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В договор за предоставяне на 
цифрово съдържание, което не се 
доставя на материален носител, рискът 
преминава в момента, в който 
потребителят или трето лице, посочено 
от потребителя за тази цел, получи
контрол върху цифровото съдържание.

2. В договор за предоставяне на 
цифрово съдържание, което не се 
доставя на материален носител, рискът 
преминава в момента, в който 
потребителят или трето лице, посочено 
от потребителя за тази цел, получава
контрол върху цифровото съдържание.

Or. de

Обосновка

Изменение с езиков характер. Моментът на прехвърляне на риска е моментът на 
получаване на контрол. На практика това е един и същ момент.

Изменение 492
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение I – член 142 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Освен когато договорът е договор 
от разстояние или договор извън 
търговския обект, параграфи 1 и 2 не 
се прилагат, когато потребителят не 

заличава се
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изпълни задължението си да получи 
стоките или цифровото съдържание 
и той не е освободен от отговорност 
по член 88. В такъв случай рискът 
преминава в момента, в който 
потребителят или третото лице, 
посочено от потребителя, е щяло да 
влезе във физическо владение на 
стоките или да получи контрол върху 
цифровото съдържание, ако 
задължението за получаването им е 
било изпълнено.

Or. de

Изменение 493
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Приложение I – член 152 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. При потребителска сделка 
посоченият размер на разходите за 
свързаната услуга важи като 
задължително гарантиран, ако не е 
било изрично заявено противното. Не 
се допуска превишаване на 
задължително гарантираните 
разходи.

Or. de

Обосновка

При предполагаеми разходи е необходима особена защита на потребителя. Освен 
незадължителните предполагаеми разходи, чиито разходи, когато е приложимо, 
могат да бъдат превишени съгласно член 152, параграфи 1 и 2, трябва да бъдат 
регламентирани задължителни предполагаеми разходи. Търговците трябва 
задължително да оповестят информация, когато става въпрос само за 
незадължителни предполагаеми разходи.

Изменение 494
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Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Приложение I – член 155 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга параграф 3, 
средствата за правна защита на клиента 
се упражняват при спазване на правото 
на доставчика на услуги да поправи, 
независимо от това дали клиентът е 
потребител или не.

2. Без да се засяга параграф 3, 
средствата за правна защита на клиента 
се упражняват при спазване на правото 
на доставчика на услуги да поправи,

Or. de

Изменение 495
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Приложение I – член 155 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случай на неправилен монтаж 
при потребителски договор за
продажба, предвиден в член 101, 
средствата за правна защита на 
потребителя не се упражняват в 
зависимост от правото на доставчика на 
услуги да поправи.

3. При договор за свързани услуги, 
средствата за правна защита на 
потребителя не се упражняват в 
зависимост от правото на доставчика на 
услуги да поправи.

Or. de

Изменение 496
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Приложение I – член 155 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в договори между търговец и 
потребител, по отношение на 

заличава се
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правото на доставчика на услуги да 
поправи, разумният срок по член 109, 
параграф 5 не трябва да е по-дълъг от 
30 дни;

Or. de

Изменение 497
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Приложение I – член 155 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на поправянето на 
несъответно на договора изпълнение 
членове 111 и 112 не се прилагат;

заличава се

Or. de

Изменение 498
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Приложение І – член 158а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладване от Комисията 
(предвидена дълготрайност)
До [...]
а) Комисията провежда проучвания, 
за да установи, анализира и оцени 
въздействието на предвидената 
дълготрайност върху жизнения цикъл 
на продуктите и
б) представя доклад на Европейския 
парламент относно 
транспонирането на настоящата 
директива и необходимите мерки за 
разглеждане на проблематиката на 
предвидената дълготрайност на 
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продуктите.

Or. en

Обосновка

Предвидената дълготрайност е текуща практика, която цели намаляване на 
жизнения цикъл на продукта. Този проблем  не е разгледан от действащите 
достижения на правото. Следователно е необходимо да се оценят начините, по 
които тази практика би засегнала жизнения цикъл на продукта по отношение на 
съществуващите права на гаранция (например продукти, проектирани да не 
функционират след двугодишна правна гаранция в държавите членки, които са 
транспонирали минималния срок на Директивата за продажба на потребителски 
стоки от 1999 г.) и това кои са необходимите мерки, за да се предотврати или 
санкционира предвидената дълготрайност.

Изменение 499
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Приложение І – член 158б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Право на обезщетение
1. Когато крайният продавач носи 
отговорност пред потребителя в 
резултат от действие или 
бездействие на производителя, на 
предишен продавач или на друг 
посредник, крайният продавач може 
да предяви регресен иск срещу лицето 
или лицата, отговорни в договорната 
верига.
2. Държавите членки определят 
посочените в параграф 1 средства за 
правна защита и условията за 
прибягването до тях. 

Or. en

Обосновка

С настоящото изменение се включва член 4 от Директивата за продажба на 
потребителски стоки от 1999 г. 
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Изменение 500
Робер Рошфор

Предложение за регламент
Приложение І – член 158в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладване и преразглеждане на 
неравноправни договорни клаузи
До [xxx] Европейската комисия 
представя доклад на Европейския 
парламент относно прилагането на 
Директива 93/13/ЕИО относно 
неравноправните клаузи в 
потребителските договори в различни 
сектори, които попадат в нейното 
приложно поле, и по целесъобразност, 
представя предложения на 
Европейския парламент и на Съвета 
за нейното изменение.

Or. en

Обосновка

При Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори 
става въпрос за хоризонтално право на ЕС за регламентиране на договорните условия 
в различни области. Като част от преразглеждането на достиженията на правото в 
областта на защитата на потребителите, Европейската комисия следва да извърши 
оценка на прилагането на това законодателство с цел установяване на проблемите в 
потребителските договори в различни пазари (например доставка на цифрово 
съдържание, телекомуникационни услуги, енергетика и др.), които следва да бъдат 
разгледани в евентуално преразглеждане на Директива 93/13/ЕИО.

Изменение 501
Франц Обермайер

Предложение за регламент
Приложение I – член 167 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Лихвата започва да се начислява 30 2. Лихвата започва да се начислява 20 
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дни, след като кредиторът е уведомил 
длъжника за задължението му да плати 
лихва и за нейната ставка. 
Уведомяването може да бъде извършено 
преди датата на падежа.

дни, след като кредиторът е уведомил 
длъжника за задължението му да плати 
лихва и за нейната ставка. 
Уведомяването може да бъде извършено 
преди датата на падежа.

Or. de

Изменение 502
Тоан Мандерс

Предложение за регламент
Приложение I – член 168 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Срокът за плащане, определен по 
параграф 2, не може да превишава 60 
дни, освен ако страните изрично не 
уговорят друго и това споразумение не е 
неравноправно по смисъла на член 170.

4. Срокът за плащане, определен по 
параграф 2, не може да превишава 60 
дни, освен ако страните изрично не 
уговорят друго и това споразумение не е 
неравноправно по смисъла на член 170. 
Сроковете за плащане от 
правителствени органи и агенции не 
следва да превишава 30 дни. 

Or. en

Изменение 503
Йозеф Вайденхолцер

Предложение за регламент
Приложение I – член 179 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Краткият давностен срок е две 
години.

1. Краткият давностен срок е три 
години.

Or. de

Обосновка

Срокът следва да се удължи в полза на високо равнище на защита на потребителите. 
Освен това в редица държави — членки на ЕС и без това са предвидени по-дълги 
срокове при предявяване на гарантирането, при грешка или при обезщетение.
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Изменение 504
Аня Вайсгербер, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение I – член 179 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Давността изтича при изтичане 
на по-ранния срок.

Or. de

Изменение 505
Аня Вайсгербер, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение I – член 184 – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако длъжникът признае вземането на 
кредитора чрез частично плащане, 
плащане на лихва, даване на 
обезпечение, прихващане или по всеки 
друг начин, започва да тече нов кратък 
давностен срок.

1. Ако длъжникът признае вземането на 
кредитора чрез частично плащане, 
плащане на лихва, даване на 
обезпечение, прихващане или по всеки 
друг начин, започва да тече нов кратък 
давностен срок.

2. Същото важи, ако продавачът е 
извършил действия във връзка с 
последващо изпълнение.

Or. de

Обосновка

Предложението за регламент не съдържа до момента регламентиране на въпроса 
какво е отражението на действията във връзка с последващо изпълнение на 
продавача съгласно член 109 и следващите върху давностния срок на средствата за 
правна защита на купувача съгласно член 106. Този въпрос има значително 
практическо значение както за купувача, така и за договорното изчисление на 
продавача. Неговото регламентиране създава правна сигурност за двете страни.
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Изменение 506
Аня Вайсгербер, Ангелика Ниблер

Предложение за регламент
Приложение І – член 186а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част IX. Други разпоредби
Уреждане на спорове
Търговецът е задължен да участва в 
процедура за извънсъдебно решаване 
на договорни спорове по смисъла на 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за 
алтернативно решаване на 
потребителски спорове и за 
изменение на Регламент (ЕО) 
№ 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО, 
ако потребителят е направил законно 
искане за това.

Or. de

Обосновка

Съдебното правоприлагане при трансгранични договори е свързано със значителна 
тежест и рискове за двете страни. С цел насърчаване на доверието на 
потребителите в инструмента на общото европейско право за продажбите, със 
сключването на договора следва да съществува възможност за извънсъдебно 
уреждане на спорове.

Изменение 507
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – допълнение 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

 За да упражните правото си на отказ, 
трябва да ни уведомите (2) за решението 
си да се откажете от настоящия договор 
с ясно формулирано заявление (напр. 
писмо, изпратено по пощата, факс 

За да упражните правото си на отказ, 
трябва да ни уведомите (2) за решението 
си да се откажете от настоящия договор 
с ясно формулирано заявление (напр. 
писмо, факс или електронно писмо). 
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или електронно писмо). Можете да 
използвате приложения образец на 
формуляр за отказ, но това не е 
задължително. 3

Можете да използвате приложения 
образец на формуляр за отказ, но това 
не е задължително. 3

Or. de

Изменение 508
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение I – допълнение 1 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако се откажете от настоящия договор, 
ние ще Ви върнем своевременно всички 
получени от Ваша страна плащания, 
включително разходите за доставка (с 
изключение на допълнителните разходи, 
свързани с избрания от Вас начин на 
доставка, ако той е различен от най-
евтиния стандартен начин на доставка, 
предлаган от нас), като това във 
всички случаи ще стане не по-късно от 
14 дни от датата, на която ни 
информирате за решението си да се 
откажете от настоящия договор. Ще 
извършим такова връщане като
използваме същия начин на плащане, 
като този, който сте използвали при 
първоначалната трансакция, освен ако 
не сте изразили изричното си съгласие 
за друго. Във всички случаи не дължите 
плащане на никакви такси в резултат от 
връщането. 4

Ако се откажете от настоящия договор, 
ние ще Ви бъдат върнати
своевременно всички получени от Ваша 
страна плащания, включително 
разходите за доставка (с изключение на 
допълнителните разходи, свързани с 
избрания от Вас начин на доставка, ако 
той е различен от най-евтиния 
стандартен начин на доставка, 
предлаган от нас). Връщането става 
най-късно в срок от 14 дни от датата, на 
която сме получили решението Ви да се 
откажете от настоящия договор. За 
тази цел използваме същия начин на 
плащане, като този, който сте 
използвали при първоначалната 
трансакция, освен ако не сте изразили 
изричното си съгласие за друго. Във 
всички случаи не дължите плащане на 
никакви такси в резултат от връщането. 
4

Or. de

Обосновка

Опростяване.

Изменение 509
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Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение І – допълнение 1 – параграф 10 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) при договор за продажба: „, на която 
Вие или трето лице, различно от 
превозвача и посочено от Вас, сте 
влезли във физическо владение на 
стоката.“;

б) в случай на договор за продажба: „, 
на която Вие или трето лице, различно 
от превозвача и посочено от Вас, сте 
влезли във физическо владение на 
стоката.“;

Or. de

Изменение 510
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение І – допълнение 1 – параграф 10 – точка 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) при договор, свързан с обща поръчка 
на множество стоки, които се доставят 
поотделно: „, на която Вие или трето 
лице, различно от превозвача и 
посочено от Вас, сте влезли във 
физическо владение на последната 
стока.“;

в) в случай на договор, свързан с обща 
поръчка на множество стоки, които се 
доставят поотделно: „, на която Вие или 
трето лице, различно от превозвача и 
посочено от Вас, сте влезли във 
физическо владение на последната 
стока.“;

Or. de

Изменение 511
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение І – допълнение 1 – параграф 10 – точка 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) при договор, свързан с доставката на 
стока, която се състои от множество 
партиди или части: „, на която Вие или 

г) в случай на договор, свързан с 
доставката на стока, която се състои от 
множество партиди или части: „, на 
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трето лице, различно от превозвача и 
посочено от Вас, сте влезли във 
фактическо владение на последната 
партида или част.“;

която Вие или трето лице, различно от 
превозвача и посочено от Вас, сте 
влезли във фактическо владение на 
последната партида или част.“;

Or. de

Изменение 512
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение І – допълнение 1 – параграф 10 – точка 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) при договор за редовна доставка на 
стоки в продължение на определен
период от време: „, на която Вие или 
трето лице, различно от превозвача и 
посочено от Вас, сте влезли във 
фактическо владение на първата стока.“.

д) в случай на договор за редовна 
доставка на стоки в продължение на 
установен период от време: „, на която 
Вие или трето лице, различно от 
превозвача и посочено от Вас, сте 
влезли във фактическо владение на 
първата стока.“.

Or. de

Изменение 513
Юрген Кройцман

Предложение за регламент
Приложение І – допълнение 1 – параграф 10 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако давате възможност на 
потребителя по електронен път да 
попълни и подаде информация за своя 
отказ от договора на Вашия уебсайт, 
добавете следното: „Можете също така 
да попълните и подадете образеца на 
формуляр за отказ или друго ясно 
формулирано изявление на нашия 
уебсайт [добавете интернет адрес]. Ако 
използвате тази възможност, ние 
незабавно ще Ви изпратим на траен 

3. Ако давате възможност на 
потребителя по електронен път да 
попълни и подаде информация за своя 
отказ от договора на Вашия уебсайт, 
добавете следното: „Можете също така
електронно да попълните и подадете 
образеца на формуляр за отказ или 
друго ясно формулирано изявление на 
нашия уебсайт [добавете интернет 
адрес]. Ако използвате това, ние 
незабавно ще Ви изпратим (напр. по 
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носител (напр. по електронна поща) 
потвърждаване на получаването на 
такъв отказ.“

електронна поща) потвърждаване на 
получаването на такъв отказ.“

Or. de

Обосновка

По този начин текстът е по-разбираем.

Изменение 514
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение І – допълнение 1 – параграф 10 – точка 5 – буква б) – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Ако в договор от разстояние не 
предлагате да поемете разходите по 
връщането на стоките и те, поради 
своето естество, не могат обикновено да 
бъдат върнати по пощата: „Вие ще 
трябва да поемете преките разходи по 
връщане на стоките от ___ EUR 
[добавете сумата].“; или, ако разходите 
по връщане на стоките не могат да 
бъдат изчислени предварително в 
разумни граници: „Вие ще трябва да 
поемете разходите по връщане на 
стоките. Разходите се очаква да не бъдат 
по-големи от приблизително ___ EUR 
[добавете сумата]“; или

– Ако не предлагате да поемете 
разходите по връщането на стоките и те, 
поради своето естество, не могат 
обикновено да бъдат върнати по 
пощата: „Вие ще трябва да поемете 
преките разходи по връщане на стоките
в размер на … EUR – [добавете 
сумата].“ Или, ако разходите по 
връщане на стоките не могат да бъдат 
изчислени предварително в разумни 
граници: „Вие ще трябва да поемете
преките разходи по връщане на 
стоките. Разходите се очаква да не бъдат 
по-големи от приблизително ___ EUR 
[добавете сумата]“; или

Or. de

Обосновка

Освен заличаването на понятието „договор от разстояние“ беше необходимо 
адаптиране към Директивата за правата на потребителите.

Изменение 515
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген
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Предложение за регламент
Приложение І – допълнение 1 – параграф 10 – точка 5 – буква б) – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Ако при договор извън търговски 
обект естеството на стоките не 
позволява обикновено те да бъдат 
върнати по пощата и ако те са били 
доставени на домашния адрес на 
потребителя в момента на 
сключването на договора: „Ще 
приберем стоките за наша сметка.“

заличава се

Or. de

Изменение 516
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Търговецът трябва да Ви предостави
важната информация по договора, 
например относно стоката и нейната 
цена, включително относно всички 
данъци, такси и разходи, както и своите 
координати за връзка. Информацията 
трябва да бъде по-подробна, когато 
купувате нещо извън магазина на 
търговеца или ако изобщо не сте се 
срещали с търговеца лично, например 
ако купувате онлайн или по телефона.
Имате право на обезщетение, ако тази 
информация е непълна или неточна.

Търговецът трябва да Ви предостави
подробна информация по сключените с 
Вас важни договорни разпоредби, 
например относно стоката и нейната 
цена, включително относно всички 
данъци, такси и разходи, както и своите 
координати за връзка. Имате право на 
обезщетение, ако тази информация е 
непълна или неточна.

Or. de

Изменение 517
Ханс-Петер Майер, Юрген Кройцман, Биргит Колин-Ланген
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Предложение за регламент
Приложение II – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

В повечето случаи разполагате с 14 
дни, през които можете откажете 
покупката, ако сте купили стоките 
извън магазина на търговеца или ако 
до момента на покупката не сте се 
срещали с търговеца (например ако 
сте пазарували онлайн или по 
телефона). Търговецът трябва да Ви 
предостави информация и образец на 
формуляр за отказ. Ако търговецът не е 
сторил това, можете да развалите 
договора в рамките на една година.

Разполагате с 14 дни, през които можете 
откажете покупката. Търговецът трябва 
да Ви предостави информация и образец 
на формуляр за отказ. Ако търговецът 
не е сторил това, можете да развалите 
договора в рамките на една година.

Or. de


